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ACTA DE PLE NÚM. 7/2017 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 25 D’OCTUBRE DE 2017 
 

 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ:   Extraordinària i urgent 
CONVOCATÒRIA:    20:00h. 
DATA:      25 d’octubre de 2017 
 
A la vila de Cabrils, quan són les vint hores del dia vint-i-cinc d’octubre de dos mil disset, es reuneixen a 
la sala de sessions d’aquest Ajuntament, prèvia convocatòria realitzada a l’efecte en els termes 
legalment establerts, els membres integrants del Ple que a continuació es relacionen, en sessió 
ordinària, sota la Presidència de la senyora alcaldessa, i assistits per mi, la secretària. 
 
ASSISTENTS 
 
Alcaldessa 
Sra. Avelina Morales Serra 
 
Tinents/es d’Alcalde 
Sr. Oriol Gil Tomàs 
Sr. Manel Pérez García 
Sr. Xavier Badia Campos 
Sr. Miguel Doñate Sastre 
 
Regidors/es 
Sra. Maria Isabel Tamboleo Villalobos 
Sra. Marta Gómez Pons 
Sra. Maite Viñals Clemente 
Sr. Xavier Viudez i Cardona 
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.- Ratificar el caràcter urgent de la sessió.  
 
2.- Moció d’aprovació provisional de la modificació de les Ordenances Fiscals per a l’exercici 2018 i 
següents.  
 
3.- Moció d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de pressupost núm. 22/2017, per crèdit 
extraordinari i suplement de crèdit, corresponent a l’exercici 2017 
 
4.- Moció d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de pressupost núm. 23/2017, per canvi de 
finançament d’inversions previstes en el pressupost corresponent a l’exercici 2017 



2 
 

1.- Ratificar el caràcter urgent de la sessió. 
 
Alcaldessa: Aquest Ple és urgent perquè tenim informació de la Diputació de Barcelona que la data 
màxima per a publicar els anuncis d’aprovació inicial seria el 20 d’octubre a les 13 hores.  
 
VOTACIÓ  
 
Sotmesa a votació la ratificació de la urgència de la sessió, 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. 
 

 

 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. 
 

 
2.- Moció d’aprovació provisional de la modificació de les Ordenances Fiscals per a l’exercici 
2018 i següents. 
 
“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 del tributs locals. 

En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se simultàniament a 

l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal esmentat estableix que les 

Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels elements tributaris, el règim de 

declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació. 

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 comunicació informativa amb els 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. 



3 
 

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

al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment. 

Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la Llei reguladora de 

les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la utilitat derivada de la 

utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en cadascú dels supòsits que originen 

la imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes. 

Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats 

administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la recaptació estimada 

no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme al que 

es preveu l’article 24.2 del text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals. 

Vista la Memòria de l’Alcaldia, els informes d’Intervenció, es proposa al Ple l’adopció dels següents: 

A C O R D S 

Primer.-Aprovar Provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió, Liquidació, Inspecció 

i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l’exercici 2018 i següents, 

així com el seu text refós. 

Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2018 i següents la modificació de les Ordenances 

fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós:(2) 

 Ordenança Fiscal 2 reguladora de l’Impost d’activitats econòmiques.  

 Ordenança fiscal 4 reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa 

urbana.  

 Ordenança fiscal 5 reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.  

 Ordenança fiscal 9 reguladora de la taxa per aprofitaments especials a favor d’empreses 

explotadores de serveis de subministrament d’interès general.  

 Ordenança fiscal 11 reguladora de la Taxa per llicències a la comprovació d’activitats 

comunicades en matèria d’urbanisme.  

 Ordenança fiscal 13 reguladora de la Taxa per la prestació del servei de gestió de residus 

municipals 

 Ordenança fiscal 18 reguladora de la Taxa de l’Escola Bressol 

 Ordenança Fiscal núm. 19 reguladora de la Taxa per la prestació del servei d’ús d’equipaments 

municipals  

 Ordenança fiscal 32 reguladora de la Taxa per a la prestació de serveis al Complex municipal 

Tercer.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’ordenances fiscals per a 

l’exercici de 2018, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la 

Província. 

Quart.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords provisionals, així 

com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o modificades durant el termini de trenta 
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dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial 

de la Província. 

Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, 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 haver-se 

presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.” 

 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Alcaldessa: Les ordenances fiscals més importants, com l’IBI i l’Impost sobre vehicles, no es toquen. És 
evident, continuem amb la mateixa tendència que tenim de mantenir igual perquè no pugi als veïns de 
Cabrils. A les altres es toca alguna cosa, però no econòmicament. El que s’ha tocat és sobretot perquè 
ha canviat la llei o la manera d’expressar l’ordenança.  
 
Sr. Serra: És un bon fet a destacar que la pressió fiscal no augmentarà als veïns, o no augmentarà 
sobre allò en què l’Ajuntament de Cabrils té potestat, perquè l’IBI no augmentarà, però sí que augmenta 
un 1%, que és la pujada que aplica l’Estat. Tot i això, els avanço que votarem en contra perquè aspectes 
que hem defensat i que hem presentat, i que sembla que es podrien estudiar per implantar en el futur, 
com la tarificació social de l’Escola Bressol, encara no es recullen, i com que creiem que aquesta 
modificació de les ordenances fiscals anava més dirigida a adaptar-la a aquests canvis de la legalitat, 
doncs encara no recull algunes de les propostes que nosaltres creiem necessàries. En aquest aspecte 
votarem en contra.  
 
Alcaldessa: Si és per això, podrien votar a favor, perquè el tema de l’Escola Bressol ha de passar també 
per Patronat i per tant, sempre s’aprova normalment l’ordenança de l’Escola Bressol sobre el mes de 
març o maig. Perquè primer fem el Patronat de l’Escoal Bressol, es decideix i es modifica en el Patronat i 
llavors es passa en un Ple. Normalment no l’aprovem mai al mes d’octubre precisament per això, per no 
fer equivocació en els pares, que saben la quantitat que estan pagant per tot el curs. Necessitem una 
mica més de temps, i altres punts més de l’Escola Bressol que s’havien de tocar que el regidor els ho 
explicarà, que els estan parlant amb la Directora. Però tot això s’ha de portar al Patronat, i hi haurà més 
temps per treballar aquesta ordenança, i al mes de març o maig es portarà al Ple la modificació.            
 
Sr. Gil:  Tal i com ha dit l’Alcaldessa, i fa mes d’un exercici que anem dient de l’Escola Bressol, però en 
el grup de treball crec que era la primera vegada que sentíem que, en general la quota, malgrat que 
pugui tenir una tarificació progressiva, no volíem que els ingressos de l’Escola Bressol per recaptació de 
taxes es veiessin mermats, perquè són en un tant per cent considerablement baix del que es podria 
considerar equitat entre el que paga l’Ajuntament, que vol dir el que paga la resta de gent que no porta 
els seus fills a l’Escola Bressol. Es tracta d’un 33% qua aporten les famílies i un 66% l’Administració, 
tenint en compte que ja no hi ha paràcticament aportacions d’administracions supramunicipals. Tenint en 
compte que la novetat d’aquesta última reunió, al meu entendre, aquest criteri variava i que, en general, 
si no tinc mal entès, la intenció és que els ingressos no es vegin mermats, almenys que no baixi la 
quantitat que globalment paguen les famílies per a sostenir l’Escola Bressol. Dit això, també hi ha una 
altra qüestió que es vol estudiar, es tindrà en compte la tarifa principal d’escolarització més algunes 
qüestions, com són sortides o materials complementaris, que a la vegada ja paguen o haurien de pagar 
totes les famílies perquè són indispensables. Jo crec que aquí podem reconsiderar la resta de tarifes que 
s’apliquen a l’Escola Bressol. Però dit això també, com deia l’Alcaldessa, normalment tot això s’acaba 
discutint a principis d’any per acabar-ho aprovant o al Ple de març o al Ple de maig per aplicar-ho a partir 
de setembre de l’any vinent. Dit això, el copmpromís hi és, sàpiguen que l’anterior equip de govern va fer 
un estudi d’aquesta taxa progressiva, tenint la referència d’alguns Ajuntaments, com el de Vilassar de 
Mar, i a més a més, hi ha un document de la Diputació del 2010 que parla del concepte de taxa 
progressiva en serveis educatius municipals que serà bo tenir en compte i que ara ens podrà ser més 
fàcil, ja que s’ha signat un conveni amb l’Agència Tributària per poder tenir la informació més directa 
d’aquelles famílies que hagin de rebre aquesta bonificació o hagin de pagar una taxa progressiva inferior, 
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en el sentit que era una dificultat afegida des de l’Ajuntament controlar quina era la renda de cada 
família. Jo crec que no hi haurà problema perquè això s’apliqui de cara al curs 2018-2019.           
 
Sr. Pérez: Respecte al que vostè ha dit, a mi primerament, abans de contestar-li la seva exposició, el 
que em sap greu és que el dia 16 d’aquest mes vam tenir un grup de treball per parlar de les ordenances 
fiscals on van assistir el PSC, el PDCAT, Unió i el MUC. Es va posar damunt de la taula el total de les 
ordenances que presentem avui per a la seva aprovació. L’equip de govern va manifestar la seva 
voluntat de no augmentar la pressió fiscal als ciutadans del nostre municipi, congelant tots els impostos i 
les taxes, i amb la voluntat també d’acceptar una de les propostes d’ERC, com ja ha exposat el regidor 
Oriol Gil, en la taxa corresponent a l’Escola Bressol estudiar-la i poder fer-ne les modificacion 
corresponents. És a dir, vàrem parlar en una reunió distesa, i no em val –evidentment que respecto la 
seva opinió- que el primer que vostè diu que les taxes...Si la voluntat nostra és acceptar la proposta que 
fa ERC, és un acord que es plasma en aquest grup de treball. Per tant, respecto la seva opinió però no 
em val dir que no tenim en compte les coses, i a més la taxa aquesta seria per al curs 2018-2019. És a 
dir que queda un tram llarg. Que em diguin que hi ha altres taxes que no estan d’acord o altres impostos. 
Es va parlar dels guals, però jo no comparteixo la seva opinió en aquest cas. Cabrils necessita recursos, 
i si no augmentem els recursos no farem absolutament res. Si ha ha fórmules sàbies que es puguin 
aportar a la taula per tal d’injectar els ingressos d’aquest ajuntament quedaria molt agraït que es 
posessinj al damunt de la taula. Com bé ha dit l’Alcaldessa, l’IBI és el que ens salva. Una dada, l’IBI 
aporta el 37,49% dels ingressos d’aquest Ajuntament. Juntament amb altres impostos, com l’Impost 
sobre vehicles de tracció mecànica, que representa el 5,47%.  I hi ha una part molt important que és la 
participació de tributs de l’Estat, que representa el 15,02% dels ingressos de l’Ajuntament. Sobre l’IBI, 
vostè diu que s’incrementarà l’1%. No, en aquests moments li puc assegurar que la base liquidable és la 
mateixa que el 2017. A data d’avui no s’aplica l’1%. A mi em sap greu que una vegada més ERC no ens 
acompanyi en aquest viatge de les ordenances fiscals, que les discutim, les plasmem en aquests grups 
de treball i fem les nostres valoracions. L’ordenança de l’Escola Bressol per mi no és argument per a no 
votar a favor. Evidentment hi poden haver altres ordenances amb les quals puguin discrepar.  
 
Atès que no es produeix cap altra  intervenció, es procedeix a la votació. 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el Dictamen, és aprovat per majoria absoluta dels assistents amb el següent resultat en 
la votació: 

 
Vots a favor: 
 

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

 

 Grup municipal del MUC: Senyor Miguel Doñate Sastre. 
 

 
Abstencions: 
 

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

En contra: 
 

 Grup municipal d’ERC: Senyors/es, Xavier Viudez i Cardona, Raül Serra Fabregà, Maite Viñals 
Clemente i Laia Ferrer Sellés. 
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3.- Moció d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de pressupost núm. 22/2017, per crèdit 
extraordinari i suplement de crèdit, corresponent a l’exercici 2017 
 
“Vist l’expedient de modificació pressupostària número 22/2017 incoat per ordre de l’Alcaldessa.  
 
Vista l’informe d’intervenció favorable a la tramitació de l’expedient. 
 
Vist el que disposa l’article 177 del RD Leg 2/2004, de 5 de març, Text Refòs de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals, així com les Bases d’Execució del Pressupost, es proposa al Ple de la Corporació 
l’adopció del següent acord: 
 
PRIMER.- APROVAR inicialment l’expedient de modificació de crèdits número 22 del Pressupost 
Municipal de 2017, amb el següent detall: 
 
 

SUPLEMENT DE CRÈDIT 

 

APLICACIÓ 

PRESSUP. 

TITOL IMPORT MODIFIC. 

341.203.00 Lloguer màquines CEM 18.786,20 

341.221.03 Consum biomasa 25.000,00 

341.227.99 Treballs altres empresesexternes 12.000,00 

341.221.04 Vestuari 2.500,00 

341.223.00 Servei de transport 1.200,00 

920.226.04 Despeses jurídiques. 90.747,00 

920.226.03 Anuncis oficials 6.000,00 

920.224.00 Assegurances 3.600,00 

920.222.01 Comunicacions postals 4.000,00 

1533.609.05 Diferència expropiació  24.609,77 

1533.619.25 Col.lector residuals urb. La Vinya 80.914,52 

432.449.00 Organització Mostra Gastronòmica 28.000,00 

   

TOTAL   297.357,49 

 
CRÈDIT EXTRAORDINARI 

 

APLICACIÓ 
PRESSUP. 

TITOL IMPORT MODIFIC. 

1533.624.02 Opció compra furgoneta rènting 5.348,20 

151.609.17 Actuacions Mas Maria 1.600.000,00 

1533.619.10 Millora Parc públic 45.000,00 

342.609.17 Camp de Futbol-set 250.000,00 

1533.619.11 Actuacions Can Botella 50.000,00 

1533.619.12 Projecte La Gleva 400.000,00 

151.609.18 Camins Escolars Cabrils 2 130.000,00 

920.626.17 Xarxa informática i nous equips 78.000,00 

151.609.17 Enderroc “Font Picant” 40.000,00 

3371.623.17 Equip de só “La Fàbrica” 5.000,00 

342.619.13 Adaptació pista polisportiva annexe 
camp de futbol. 15.000,00 

330.625.17 Mobiliari Hotel d’entitats 5.000,00 
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TOTAL   2.623.348,20 

 
BAIXES ESTAT DE DESPESES 

 

APLICACIÓ 
PRESSUP. 

TITOL IMPORT MODIFIC. 

011.648.05 Rènting màquines CEM 18.786,20 

929.500.00 Fons de contingencia 75.000,00 

491.131.00 Retribucions Tècnic Informàtica 20.305,76 

920.160.00 Seg. Social empresa TIC 6.091,00 

1533.227.06 Contractes prestació serveis 5.348,20 

   

TOTAL   125.531,16 

 

ALTES ESTAT D’INGRESSOS 

 

APLICACIÓ 

PRESSUP. 

TITOL IMPORT MODIFIC. 

761.00 Subvenció Diputació Barcelona 134.000,00 

870.00 Romanent de tresoreria per a 

despeses generals exercici 2016. 2.661.174,53 

   

TOTAL    2.795.174,53 

 
 
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 
 
Sr. Pérez: L’equip de Govern presenta aquesta modificació amb un suplement de crèdit per fer una sèrie 
d’actuacions que han esdevingut insuficients amb les partides corresponents del pressupost, com el 
lloguer de màquines del CEM, consum de biomassa, treballs d’altres empreses externes com pot ser 
vestuari i servei de transport, despeses jurídiques, anuncis oficials, assegurances, comunicacions 
postals, diferència d’expropiació, col·lectors residuals a la urbanització La Vinya, organització de la 
Mostra Gastronòmica. És a dir, hi ha une spartides que ja existeixen al pressupost que han esdevingut 
insuficients. Per tant, s’ha d’injectar una aportació econòmica per podeer arribar a tancar l’exercici 2017. 
Després, a més a més, hem de crear un crèdit extraordinari per fer una sèrie d’actuacions que l’equip de 
govern té al damunt de la taula, com pot ser una opció de compra de furgoneta (renting), una actuació al 
Mas Maria, una millora al parc públic, actuacions a Can Botella, el projecte de la Gleva. Aquí voldria fer 
una esmena, Sra. Secretària, en el títol corresponent al crèdit extraordinari, el que fa referència a 
l’aplicaicó 155.609.18. Diu: Camins escolars Cabrils 2, hauria de figurar: Camins escolars Avinguda 
Santa Elena. Continuem: enderroc Font Picant, equip de so a la Fàbrica, i aquí a la 342.619.13, que 
posa: Adaptació pista poliesportiva annex Camp de futbol, també ha de figurar el següent títol: Adaptació 
rehabilitació zona Skatepark. I un apartat de mobiliari per a l’Hotel d’entitats. Això és crèdit extraordinari, 
per tatn, són partides que no estan creades, i que s’han de dotar econòmicament. Com financem aquests 
títols que he exposat: Mitjançant baixes de les despeses, és a dir, aportem diners d’unes partides. Fem 
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uns canvis. En aquest cas, un canvi d’import del renting de les màquines del CEM i fem una opció de 
lloguer. Un fons de contingències que tenim al pressupost i que no l’hem utilitzat. Per tant, l’aprofitarem 
per a finaçar aquestes inversions, unes atribucions econòmiques que té una plaça que tenim creada i 
que no tenim dotada, referent a un tècnic d’informàtica, i la corresponent Seguretat Social. Això també 
aporta uns diners que serviran per a finançar aquestes modificacions, i després un contracte de prestació 
de serveis que tenim al pressupost i que tampoc es farà servir, i que aporta una quantitat per a finaçar 
aquestes inversions. Això puja un total de 125.531 €, i després tenim una subvenció de la Diputació de 
Barcelona, de 134.000 €, que és una subvenció que ens donen per a finaçar la construcció del camp de 
futbol, i després la resta de diners l’agafem del romanent de tresoreria per a despeses generals de 
l’exercici 2016, que són aquests 2.661.000 €, que juntament amb els 134.000 de la Diputació fa un total 
de 2.795.000 €. El que volem és injectar diners a una sèrie de partides que han estat insuficients, per 
diferents raons, i evidentment també proposem unes actuacions que en total pugen 2.920.705,69 €. És la 
modificació número 22 que portem en aquest Ple.  
 
Sr. Viudez: La veritat és que nosaltres ens hem quedat molt sorpresos, perquè ahir vostès ens van 
presentar al matí aquesta documentació i, clar, estem parlant de més de 2,5 milions d’euros que, de cop i 
volta, hem de modificar. Ens ha sobtat molt que l’organització de la Mostra Gastronòmica necessiti 
encara més diners. O que se’ns estigui parlant ja de l’enderroc de la Font Picant quan fa uns anys un 
dels grups del govern volia conservar-la, tot i que Alcaldia ens estava dient que estava en un estat 
ruïnós. Però, si anem més enllà, tenim que durant molt de temps se’ns ha estat venent del camp de 
futbol set, parlant que en una Mesa de Concertació de la Diputació de Barcelona s’aconseguirien tots els 
fons per a poder-lo finançar. Ara se’ns està dient que necessitarà més aportació, però no només això: 
tenim també només que per al projecte de les actuacions del Mas Maria es vol invertir 1.600.000 €, i de 
cop i volta això surt d’un dia per l’altre. Sra. Alcaldessa, ahir ens van presentar aquest escrit. Per tant, 
d’un dia per l’altre surten 1.600.000 €, sense cap tipus de debat, sense saber exactament què s’hi vol fer, 
i sense un debat públic. No hi ha hagut tampoc un procés participatiu. Nosaltres no hem vist cap procés 
en què se’ns digui què s’hi vol fer allà, finalment. El PDCAT sí que va dir que volia portar allà l’Altell, però 
més enllà d’això no hem sabut res més. I ara d’un dia per l’altre estan parlant que hi invertim 1.600.000 € 
sense conèixer exactament què s’hi vol fer. A nosaltres no ens sembla pas malament donar un espai 
millor als nostres joves. Nosaltres també ho portàvem al programa electoral. Com també portàvem un 
Skatepark. Però això són coses que van sorgint, i que ara sorgeixen com un bolet d’un dimarts a un 
dimecres. Jo crec que això sí que hauria estat motiu d’un grup de treball, que ni s’ha proposat. S’ha 
preguntat als joves, però de cop i volta, presentar-nos aquests números en forma d’urgència quan encara 
tenim un Ple per endavant, ens sembla una mica xocant. Donat que no tenim detalls del que volen fer, 
nosaltres ens veiem forçats a no poder votar a favor d’aquesta proposta. Tot i que podem compartir que 
els projectes han de tirar endavant, d’aquesta manera no.  
 
Alcaldessa: Primer, això és una reserva d’uns diners. Hem reservat una quantitat important, perquè així 
com vostès portaven al seu programa lo de Joventut, nosaltres també dèiem que Joventut havia de 
passar al Mas Maria, i que allà volíem passar la Policia i fer-hi un lloc de seguretat. És a dir, traspassar 
allà la Policia en uns locals més adients per a la Policia, arreglar l’ADF que estan en precari de fa molts 
anys, arreglar el tema per a una ambulància fixa, s’ha d’enjardinar tot l’entorn i amés a més arreglar la 
Masia per Joventut. Si no s’havia pogut fer abans, que nosaltres ja ho portàvem al programa de l’altra 
legislatura, és perquè estava ocupat per Ensenyament. Quan Ensenyament ha retirat els barracons, és el 
moment de tirar-ho endavant. Com que és una obra de molta envergadura, ho hem hagut de treure del 
romanent de tresoreria. Quan han vingut els diners del romanent de tresoreria, hem quantificat 
aproximadament el que podria pujar tot això. Hem de reservar uns diners. La Font Picant ja fa molt de 
temps que des de l’Ajuntament, l’arquitecta municipal va fer precintar tota la zona del costat de la Font 
Picant perquè estava ruïnosa i amb perill que algú pogués prendre mal. Vam fer fer uns estudis que ens 
van costar 4.000 €, vam parlar amb la Generalitat i estem esperant que ens doni el vistiplau per poder-la 
enderrocar. Com que no creiem que la Generalitat trigui a donar el vistiplau, hem reservat uns diners per 
poder-la enderrocar. De l’Skatepark en parlarà el Sr. Doñate, però és un tema dels pressupostos 
participatius. No s’ha fet un grup de treball perquè corria pressa podeer reservar aquests diners, perquè 
si no aquests diners es perdien. Ens interessa invertir-los. I perdoni que vostè ha dit que ara no podria 
votar a favor, però és que és igual, en el grup de treball se’ls diu que sí a coses que vostès demanen i 
també voten en contra. Per tant, no posi l’excusa que no s’ha fet un grup de treball. Evidentment que 
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també s’ha parlat entre el regidor de Joventuit i el regidor de Participació Ciutadana, de fer participar al 
jovent de com volen el seu espai. Això també es farà participat per la joventut, com normalment es fa tot.  
 
Sr. Doñate: Ja que se m’ha esmentat. La primera correcció seria que aquest grup fa cinc anys o sis no 
existia. Jo com a persona existia. Per tant, dic que és impossible que aquest grup municipal digués 
alguna cosa de la Font Picant, quan no existia. Ho dic per matisar, perquè si no jo podria dir que és el 
seu grup el que volia enderrocar la Font Picant, i no era vostè. Fa uns anys el Govern que volia 
enderrocar la Font Picant era un govern format pel PSC, ERC i ICV. Per tant, jo sé distingir el que és la 
meva persona de l’existència d’un grup particular. La meva postura sempre ha estat la mateixa: Se’m va 
permetre accedir a l’espai, hi havia unes deficiències estructurals que podien haver estat corregides. 
D’aquell dia fins a l’actualitat, jo no se m’ha permès entrar, però em refio de l’informe tècnic que ha emès 
no ja un tècnic extern contractat per molts diners, sinó per la pròpia arquitecta municipal. I en qualsevol 
cas, per més inri, jo pateixo que es perdi un espai, tot i que sigui una zona d’aparcament, justament per 
aquest risc. I no voldria pensar que un dia entrés algú, com passava amb certa freqüència, i que passés 
alguna cosa realment greu. Això encara m’ho perdonaria menys. Suposo que tothom igual. Respecte de 
la participació, gairebé podríem fer unes explicacions: ja estat consultada la població que ha votat aquell 
punt en aquell programa. A mi m’agradarà més o menys, però s’ha consultat amb els sectors. Respecte 
els joves, no només han participat en el Skatepark, sinó també amb l’Altell. Van decidir disposar d’una 
sala polivalent en aquest nou Altell del Mas Maria. Per tant, hi ha hagut un procés participatiu. Respecte 
d’altres elementsd el procés participatiu, suposo que és l’oportunitat que nosaltres vam defensar amb 
vehemència, que es podrien haver incorporat no només amb relació al projecte del govern que fa dos 
anys vam dir-los, sinó també perquè enteníem que estaven passant coses i era important que 
estiguessin totes en un govern. I l’oferta va ser una altra per part del seu grup, o el tempteig. Per tant, jo 
crec que és important que també ens situem en la gestió de la quotidianitat i disposar d’aquests diners. 
Tots sabem què passa si aquests diners no es recuperen. Per tant, jo crec que és bo que aquests diners 
repercuteixin en coses que estan en marxa i que necessiten més recursos, com en futurs projectes. És 
l’únic que volia dir.  
 
Sra. Tamboleo: Referent al camp de futbol set, en els últims 3 anys l’Ajuntament ha gaudit de diferents 
ajuts de la Diputaciód e Barcelona per realitzar diferents estudis. Un d’ells era Estudis previs i viabilitat de 
la zona esportiva, i l’altre en concepte de l’Ampliació de la zona esportiva municipal. Finalment es va 
preveure fer el camp de futbol set i la Diputació ens va fer la redacció dels estudis de viabilitat, topogràfic, 
geotècnic i el de gestió. A partir d’ara, el d’execució i de licitació l’hem de fer nosaltres. Tot i això ens han 
donat una subvenció de 134.000 €. No crec que sigui el total, però no crec que pugi gaire més.           
  
Atès que no es produeix cap altra  intervenció, es procedeix a la votació.    
 
VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el Dictamen, és aprovat per majoria absoluta dels assistents amb el següent resultat en 
la votació: 

 
Vots a favor: 
 

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

 

 Grup municipal del MUC: Senyor Miguel Doñate Sastre. 
 

 
Abstencions: 
 

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

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

 
 
4.- Moció d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de pressupost núm. 23/2017, per canvi 
de finançament d’inversions previstes en el pressupost corresponent a l’exercici 2017 
 
“El Pressupost Municipal de 2017 contemplava una previsió per a Inversions per un import de 279.639,77 
euros, finançades mitjançant la concertació d’una operació de crèdit a llarg termini. 
 
L’ajuntament de Cabrils ha donat compliment al que estableixen els articles 32 i la Disposició Addicional 
6ª. de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, Llei d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, en 
relació al destí del superàvit de l’exercici 2016, que pujava la quantitat de 678.962,56 euros, aplicant-lo al 
finançament d’Inversions Financerament Sostenibles de l’exercici 2017. 
 
Malgrat això, donat que l’esperit de la normativa esmentada i la voluntat de l’Ajuntament és reduïr 
l’endeutament, hom pretèn destinar part del Romanent de Tresoreria Disponible per a Despeses 
Generals excedent del superàvit a substituïr el finançament de les Inversions del Pressupost de 2017 
prevista inicialment mitjançant crèdit. 
 
Vist el que disposen els articles 172 i següents 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. 
 
Vist l’informe de secretaria intervenció. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 
 
PRIMER.- APROVAR inicialment l’expedient de modificació de pressupost número 23 del Pressupost 
Municipal de 2017, amb el següent detall: 
 

1) BAIXES ESTAT D’INGRESSOS  

   

   
      911.17  CRÈDIT PER FINANÇAR INVERSIONS 2017.   279.639,77 
   
    TOTAL BAIXES ESTAT D’INGRESSOS   279.639,77 
 
 
2) ALTES ESTAT D’INGRESSOS 
 
     870.00 ROMANENT DE TRESORERIA DISPONIBLE PER 
  A DESPESES GENERALS EXERCICI 2016.   279.639,77  
      
  TOTAL ALTES ESTAT D’INGRESSOS    279.639,77  
 
 

 

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

 
TERCER.- L’EXPEDIENT esmentat es considerarà definitivament aprovat si durant el termini 
d’informació pública no es presenten reclamacions.” 
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PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Alcaldessa: En el pressupost aprovat per al 2017 portava un finançament amb la Diputació per poder 
cobrir unes despeses que no ens arribaven amb el pressupost de 279.600 €, que amb això que hem 
aprovat al punt anterior, el que hem fet és d’aquests diners del romanent, cobrir aquests llocs que en 
teoria havien d’anar amb finançament de la Diputació. Llavors, no demanem aquest crèdit tampoc a la 
Diputació. És a dir, una cosa que prevèiem en el pressupost, ara a fional d’any podem no demanar 
aquest crèdit a Diputació i pagar-ho del romanent. Per tant, el nostre nivell d’endeutament continuarà 
essent molt baix. Regidor, a quant estem d’endeutament exactament? 
 
Sr. Pérez: A finals del 2016, a 37,19%, i ara vem fer una previsió del 36,49% tenint en compte aquest 
préstec. Si no el fem, aquest % baixarà.  
 
Alcaldessa: Per tant, estarem sobre el 36%, per tant, un Ajuntament molt sanejat.    
 
Sr. Pérez: Tal i com ha dit l’Alcaldessa, teníem unes previsions en el pressupost 2017, un conjunt 
d’actuacions que anaven finançades amb aquest crèdit. Normalment els crèdits sempre intentem 
concertar-los en el tercer trimestre de l’any. En aquest cas no ha estat necessari, perquè aquests 
279.639,77 els hem agafat diners del romanent i no agreugem l’endeutament de l’Ajuntament, que com 
deia l’Alcaldessa estaria al voltant del 35%.  
 
Sr. Serra: Després de discutir-ho llargament, votarem a favor. No pel percentatge d’endeutament, sinó 
perquè compartim la iniciativa que al final l’administració acaba conformant un sol sistema i creiem que 
és molt adequat que encara que el crèdit que ens ofereixen sigui molt avantatjós, si tenim diners els 
utilitzem abans que ens els deixin. Per tant, votarem a favor. 
 
Sra. Torres: Només dir que per experiència de la legislatura anterior, en què jo també estava al govern, 
em consta que aquest ajuntament sempre ha tingut un endeutament molt baix, i això s’està respectant i 
es lluita per això. Per tant, votarem a favor.      
 
VOTACIÓ 
  
Sotmès a votació el Dictamen, és aprovat per majoria absoluta dels assistents amb el següent resultat en 
la votació: 

 
Vots a favor: 
 

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

 

 Grup municipal del MUC: Senyor Miguel Doñate Sastre. 
 

 

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

 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-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 


