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ACTA DE PLE NÚM. 2/2018 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 29 DE MARÇ DE 2018 
 

 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ:   Ordinària  
CONVOCATÒRIA:    20:00 h. 
DATA:      29 de març de 2018 
 
A la vila de Cabrils, quan són les vint hores del dia vint-i-nou de març 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 
 
Secretària  
Sra. Rebeca Just Cobos 
 
El Sr. Peter Oberle i la Sra. Carme Torres excusen 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 ordinària de data 25 de gener de 2018.   
 
I. Part resolutiva de la sessió 
 

2.- Aprovar la modificació de l'Acord de condicions de treball dels empleats públics de l'Ajuntament de Cabrils, 
Escola Bressol i Seipro (Exp. 819/2018) 

 

3.- Aprovar inicialment la modificació de pressupost número 1/2018 mitjançant crèdit extraordinari (Exp. 696/2018) 

 

4.- Aprovar inicialment la modificació de la Base d'execució del pressupost 31 relativa a la contractació menor (Exp. 

698/2018) 
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5.- Aprovar de l’expedient de reconeixement de crèdits extrajudicials de l’exercici 2017 (Exp. 132/2018) 

 

6.- Aprovar de l’atorgament de noves concessions del Cementiri municipal (Exp. 784/2018)  

 
7.- Aprovar la derogació del Plec de Clàusules Administratives Generals (Exp. 664/2018) 
 
8.- Aprovar inicialment el Pla de Verificació d'Activitats Comunicades a Cabrils per als anys 2018-2021 (Exp. 
140/2018) 
 
9.- Aprovar el nomenament de representant substitut de la Corporació al Consorci Promoció Turística Costa del 
Maresme (Exp.1713/2015) 
 
10.- Aprovar el text refós del Pla d’ordenació urbana municipal de Cabrils (POUM), incorporant les prescripcions de 
l’acord de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona de 27 d’abril de 2017 (Exp. 145/2010) 
 
11.- Aprovar el conveni interadministratiu amb el Servei català de Trànsit en matèria de seguretat viària. (Exp. 
885/2018) 
 
12.- Aprovar el Codi Ètic de l’Ajuntament de Cabrils. (Exp. 886/2018) 
 
13.- Aprovar la modificació Ordenança Fiscal núm. 18 - Taxa prestació servei Escola Bressol, Modificació, 
Ordenança Fiscal. (Exp. 687/2018).  
 

14.- Aprovar la moció per recuperar el poder adquisitiu del sistema públic de pensions presentada pels Grups 

Municipals d’ ERC, PDIU i MUC (Exp. 844/2018) 

 
15.- Aprovar la moció per a revertir les reclamacions de l’IVA a entitats culturals i mitjans de comunicació públics 
presentada pels Grups Municipals d’ERC, PDIU i MUC (Exp. 842/2018) 
 
II. Part no resolutiva de la sessió 
 

16.- Donar compte al Ple de la revocació de la delegació de la competència en matèria d’Esports a la Regidora Mª 
Isabel Tamboleo Villalobos, la qual serà assumida per l’Alcaldessa. (Exp. 1645/2015)  
 
17.- Donar compte al Ple dels informes trimestrals de morositat corresponent al quart trimestre de l’exercici 2017.  
 
18.- Mocions 
 
19.- 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 
 
20.- Precs i preguntes 

 
 
1.- Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 25 de gener de 2018.   
 
Atès que no es produeixen intervencions, es procedeix a la votació de l’esborrany de l’acta de la sessió 
ordinària de 25 de gener de 2018. 
 
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: 
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 Grup municipal d’ERC: Senyors/es, Xavier Viudez i Cardona, Raül Serra Fabregà, Maite Viñals 
Clemente i Laia Ferrer Sellés. 

2.- Aprovar la modificació de l'Acord de condicions de treball dels empleats públics de 
l'Ajuntament de Cabrils, Escola Bressol i Seipro (Exp. 819/2018) 
 
PROPOSTA D’ACORD 

 
“Identificació de l’expedient: Expedient 819/2018, modificació de certs preceptes del vigent Acord de 
condicions de treball del personal al servei de l’Ajuntament de Cabrils, Escola Bressol i Seipro. 
 
Antecedents 
 
En data 31 de gener de 2013, el Ple de l’Ajuntament de Cabrils va aprovar en sessió ordinària l’esmentat 
acord de condicions, essent publicat posteriorment en data 18 de març de 2013, per resolució de 19 de 
febrer de 2013, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord regulador de les condicions 
de treball dels empleats públics de l’Ajuntament de Cabrils per als anys 2013-2017. 
 
D’acord amb el marc normatiu i l’àmbit d’actuació de les administracions públiques en el procés de presa 
de decisions en matèries que afecten a les condicions de treball dels seus empleats, determinen la 
participació dels empleats públics en els termes previstos. 
 
Vist l’acta de la Mesa Negociadora de data 24 de novembre de 2017, en virtut de la qual s’acorda la 
modificació de l’acord de condicions en els termes que figura a l’annex “relació de modificacions de l’acord 
de condicions” del present acord. 
 
Vista l’acta de la Mesa Negociadora de data 9 de gener de 2018, en virtut de la qual s’acorda la modificació 
de l’acord de condicions en els termes que figura a l’annex “relació de modificacions de l’acord de 
condicions” del present acord. 
 
Atès que procedeix modificar l’acord de condicions per incorporar l’acord de la Mesa de Negociació. 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa realitzada en data 22 de març de 2018. 
 
Fonaments de dret 
 
És d’aplicació l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament de 
Cabrils per als anys 2013-2017, subscrit pels representants de l’entitat local i pels dels seus treballadors 
el dia 23 de novembre de 2012, i d’acord amb el que disposen l’article 38 del Reial decret legislatiu 
5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut basic de l’empleat públic; 
l’article 2.1.a) del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords 
col·lectius de treball. 
 
En conseqüència, i en ús de les atribucions que em confereix l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de 
Bases del Règim Local i la normativa catalana concordant, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció 
dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.-  Modificar els articles 14.u) (tercer paràgraf), i Annex V de l’acord de condicions segons el detall a 
l’ Annex que relaciona les modificacions de l’acord de condicions i que s’adjunta al present acord.  
 
Segon.- Notificar als Serveis Territorials del Departament de Treball, Afers socials i Famílies de la 
Generalitat de Catalunya i a la Direcció General de Funció Pública als efectes de la publicació de les 
modificacions en el Butlletí oficial de la Província. 
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Tercer.- Notificar el present acord i traslladar-ne el text als representants del personal funcionari i laboral de 
l’Ajuntament de Cabrils, Escola Bressol i Seipro, a la Subdelegació del Govern a Barcelona,  
 
Quart.- Facultar a l’Alcaldessa per a l’execució del present acord. 
 
Cinquè.- Indicar que contra aquest acord que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar 
directament recurs contenciós administratiu en el termini de 2 mesos a comptar des del dia següent a la 
seva publicació davant la sala contenciosa administrativa del Tribunal superior de Justícia de Catalunya.” 

 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents:  
 
Alcaldessa: Arran d’una mesa negociadora que vam fer amb els treballadors es va decidir treure uns punts del 
conveni, i com que es treuen dos punts sencers, s’ha de passar pel Ple. Els punts són la suspensió dels retens de la 
brigada i una antelació de 7 dies per a les sol·licituds d’assumptes propis.    
 
Atès que no es produeix cap altra intervenció, es procedeix a la votació.  

VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el Dictamen, és aprovat per la 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 d’ERC: Senyors/es, Xavier Viudez i Cardona, Raül Serra Fabregà, Maite Viñals 
Clemente i Laia Ferrer Sellés. 

 

3.- Aprovar inicialment la modificació de pressupost número 1/2018 mitjançant crèdit extraordinari (Exp. 

696/2018) 

 

PROPOSTA D’ACORD 

 
“Vist l’expedient de modificació pressupostària número 1/2018 incoat per ordre de l’Alcaldessa.  
 
Vist l’informe d’intervenció favorable a la tramitació de l’expedient. 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa realitzada en data 22 de març de 2018. 
 
Vist el que disposa l’article 177 del RD Leg 2/2004, de 5 de març, Text Refós 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 1 del Pressupost 
Municipal de 2018, amb el següent detall: 
 

ALTES ESTAT DE DESPESES 
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APLICACIÓ 

PRESSUP. 

TITOL CREDIT 

INICIAL 

IMPORT 

MODIFIC. 

TOTAL 

CREDIT 

4411.472.00 Subvenció servei de 

transport públic de viatgers. 

0 300.000,00 300.000,00 

     

TOTAL    300.000,00  

 
 
 
 
 

BAIXES ESTAT DE DESPESES 
 

APLICACIÓ 

PRESSUP. 

TITOL PREVISS. 

INICIAL 

IMPORT 

MODIFIC. 

TOTAL 

PRESS. 

4411.223.00 Servei de transport públic 

de viatgers. 

300.000,00 

-300.000,00 0 

     

TOTAL     -300.000,00  

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

 
TERCER.- El present expedient es considerarà definitivament aprovada si durant el termini d’informació 
pública no es presenta cap reclamació.” 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents:  

 
Alcaldessa: El transport públic, que el pagàvem al capítol II, ara el passem al capítol IV. És només això. 
 
Sr. Viudez: Molt bona nit. Volem deixar palès que estem molt d’acord amb la proposta que es presenta avui, donat 
que era un proposta que havia presentat ERC al Congrés dels Diputats a través d’una esmena al projecte de llei de 
contractes públics, aprofitant per a introduir una modificació de la llei de l’IVA. Això ens ha permès que deixem 
sense tributació tant les subvencions a les entitats culturals, les empreses de transport i altres serveis públics de 
caràcter general. Per tant, en aquest aspecte ens congratulem que avui puguem decidir sobre aquest aspecte i ens 
puguem estalviar uns diners entre tots.    
 
Atès que no es produeix cap altra intervenció, es procedeix a la votació.  

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

 
Vots a favor: 
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 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. 

 

 

4.- Aprovar inicialment la modificació de la Base d'execució del pressupost 31 relativa a la contractació 

menor (Exp. 698/2018) 

 

PROPOSTA D’ACORD 

 
“Identificació de l’expedient: Modificació de les Bases d’Execució 31 del pressupost municipal 2018.  
 
Antecedents 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 30 de novembre de 2017 va aprovar 
inicialment el Pressupost general de la Corporació per a l’exercici 2018 i les seves bases d’execució, 
format pel propi de l’ajuntament, el de l’Organisme Autònom Escola Bressol, l’Organisme Autònom 
Museu-Col·lecció Municipal de Cabrils i els estats de previsions de despeses i d’ingressos de la societat 
mercantil dependent Serveis i Promocions Municipals, S.A. 
 
Com sigui que contra l’acord d’aprovació  inicial no es van presentar al·legacions, es va declarar 
definitivament aprovat. 
 
Atès que el dia 9 de març de 2018 ha entrat en vigor la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant, LCSP), quedant 
derogat el TRLCSP. 
 
És, en base a aquesta normativa que recentment ha entrat en vigor que esdevé necessari adaptar les 
Bases d’execució del pressupost municipal de l’exercici 2018 en relació a la Base 31 pel que fa 
referència als nous llindars dels contractes menors i als requisits que aquests han d’incorporar als 
expedients administratius.   
 
Vist l’informe d’Intervenció.  
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa realitzada en data 22 de març de 2018. 
 
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de la Base 31 de les bases d'execució del pressupost per a 
l’exercici 2018 de l'Ajuntament de Cabrils, d’acord amb el següent contingut:  
 

Article 31.- Contractes menors 
 
1.- Tindran la consideració de contractes menors aquells quina quantia no excedeixi dels límits 
següents: 
 
a) Contractes d’obres – 40.000 Euros iva exclòs. 
b) Contractes de subministrament i serveis  – 15.000 Euros iva exclòs. 
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2.- La tramitació de l’expedient dels contractes menors en general exigirà: 
 
a) Informe de l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte. 
 
b) Autorització de la despesa, amb caràcter previ a la seva execució. 
 
c) Incorporació de la factura, acreditativa de l’efectiva realització de l’objecte del contracte. 
 
d) Justificació que no s'està alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació de les regles 
generals de contractació, i que el contractista no ha subscrit més contractes menors que 
individual o conjuntament superin la xifra que consta a l'apartat primer d’aquesta base. L'òrgan 
de contractació comprovarà el compliment d'aquest requisit.  
 
3.- Quan es tracti del contracte menor d’obra, caldrà incloure el pressupost de les obres i, si les 
normes així ho determinen s’incorporarà el projecte descriptiu de les mateixes. 
 
4.- Els contractes menors no poden tenir duració superior a un any, ni ser objecte de pròrroga ni 
de revisió de preus.  

     
Segon.- Exposar la modificació anterior al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona i en el tauler d’anuncis de la corporació, durant el termini de quinze dies hàbils 
durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions, en compliment al que disposa l’article  
169.1 del Real Decret Legislatiu 2/2004 pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals i 20.1 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril. Si no es produeixen reclamacions en 
contra durant el termini d’exposició pública, l'acord es considerarà definitivament aprovat. 
Tercer.- Traslladar el present acord al Departament de Serveis econòmics i a la resta de Departaments 
als efectes oportuns.” 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents:  
 
Alcaldessa: Es tracta de modificar la Base d’Execució del pressupost per adaptar-la a la Llei de Contractes.  
 
Sr. Serra: Després de revisar aquest punt del Ple, sí que queda un dubte. Entenc que la nova llei de contractes es va 
promulgar el novembre passat. No es podia haver previst? 
 
Alcaldessa: Ha entrat en vigor al març.  
 
Sr. Serra: La coneixíem ja des del novembre.  
 
Alcaldessa: No sé quina data exactament del mes de novembre, però nosaltres el pressupost l’aprovem ja al mes 
de novembre. Per tant, no sé quina data exacta ja ho teníem preparat per al Ple del mes de novembre.  
 
Atès que no es produeix cap altra intervenció, es procedeix a la votació.  

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

 
Vots a favor: 
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 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.- Aprovar de l’expedient de reconeixement de crèdits extrajudicials de l’exercici 2017 (Exp. 132/2018) 

 

PROPOSTA D’ACORD 

 
“Vista l’existència en la corporació d’obligacions pendents de pagament procedents d’encàrrecs, serveis 
o treballs efectuats en l’exercici 2017, i que no van poder disposar del corresponent reflex pressupostari 
o comptable, per manca de crèdit suficient.  
 
Vist l’expedient instruït a l’efecte i l’informe d’intervenció que obra en el mateix. 
 
Atès que en virtut del principi d’Especialitat temporal establert a l’article 176 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 
(TRLRHL) només es poden imputar als crèdits de cadascun dels exercicis les despeses realitzades 
durant el mateix exercici.  
 
Així doncs, per atendre les despeses realitzades en exercicis anteriors, s’haurà de realitzar un 
reconeixement extrajudicial de crèdits previst a l’Art. 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril. 
 
Atès que el Ple és l’òrgan competent per a realitzar l’aprovació del reconeixement de crèdits tal i com li 
atribueix l’esmentat Rei al Decret 500/1990. 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 172 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i l’article 60.2 del Reial Decret  
500/1990, de 20 d’abril. 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa realitzada en data 22 de març de 2018. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.- APROVAR l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits 1/2018 per import total de nou 
mil vuit-cents cinquanta-vuit euros amb vuitanta-un cèntims (9.858,81 eur), quin desglossament és com 
segueix: 

 
REGISTRE 
ENTRADA i Nº DE 
FACTURA 

CREDITOR IMPORT DATA  
CONCEPTE 

APLICACIÓ 
PRESSUPOST
ARIA 

2872/2017 
FRA. NUM. 170329 

JOSEP M. MARIN 
PUJADAS 

423,50 16-10-2017 
Cinema infantil en 
català 

330.226.09 

3149/2017 
FRA. NUM. 170336 

JOSEP M. MARIN 
PUJADAS 

423,50 17-11-2017 
Cinema infantil en 
català 

330.226.09 
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3472/2017 
FRA. NUM. 13 

TEATRE NU, SCCL 1.089,00 18-12-2017 
Actuació ‘Mrs. 
Browmie’ 03-11-2017 

330.226.09 

3538/2017 
FRA. NUM. 170347 

JOSEP M. MARIN 
PUJADAS 

423,50 22-12-2017 
Cinema infantil en 
català 

330.226.09 

5973/2017 
FRA. NUM. 052 

HOSTELERIA I SERVEIS 
CABRILS, S.L. 

310,75 30-11-2017 
Àpats novembre 

338.226.10 

5928/2017 
FRA. NUM. 231 

RÓTULOS CABRILS, S.L. 159,72 14-12-2017 
Pancarta ‘Fira de 
Nadal La Fàbrica’ 

338.226.10 

6026/2017 
FRA. NUM. 11217 

ROSA VIAS GRANADOS 150,00 22-12-2017 
Inauguració 
pessebres 

330.226.09 
 

6027/2017 
FRA. NUM. 252017 

ROSA VIAS GRANADOS 450,00 25-11-2017 
Concert Sta. Cecilia 

330.226.09 

1191/2018 
FRA. NUM. 208/2017 

S.A. NUTRICIÓN 
EDUCACIÓN Y 
DIETÉTICA 

6.428,84 31-10-2017 
Servei menjador 
casal estiu CEM 

341.227.98 

     

 TOTAL 9.858,81   

 

Segon.- DONAR trasllat al Departament de Serveis Econòmics per a la comptabilització de les 
obligacions inherents a aquest reconeixement en les aplicacions pressupostàries indicades del 
Pressupost Municipal de 2017.” 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents:  
 
Sr. Pérez: Bona nit a tothom. Avui sotmetem al Ple un expedient que incorpora una sèrie d’obligacions pendents 
de pagament que fan referència a serveis o treballs efectuats durant l’exercici 2017, per a les quals no disposàvem 
de crèdit suficient en els pressupostos del 2017. Si el Ple aprova aquesta proposta, aquestes factures seran 
imputades al pressupost 2018.  
 
Sr. Serra: Bé. Entenc que això són factures del 2017 que van quedar impagades perquè no teníem diners per 
pagar? 
 
Sr. Pérez: Són factures que no s’han pogut pagar perquè les partides a les quals estaven imputades estaven 
exhaurides. Quan passen aquestes situacions es crea un crèdit extrajudicial i és el Ple el qui ha d’aprovar que es 
puguin imputar en el pressupost.     
 
Sr. Serra: Nosaltres votarem a favor. Ho preguntava perquè estem d’acord que aquesta gent percebi els diners pels 
serveis que ha prestat a l’Ajuntament. Però d’altra banda, hem anat fent en successius plens a quants dies pagava 
l’Ajuntament de Cabrils, i aquestes factures no van aparèixer en cap moment. Com és que queden factures 
impagades durant molt de temps? 
 
Sr. Pérez: Són factures de l’últim trimestre de l’any 2017. Per tant, també és un punt de l’ordre del dia que avui 
donarem compte, l’estat de morositat. La mitja sempre està dins el termini de pagament de 30 dies. En aquest cas 
corresponen al darrer trimestre. Per tant, l’informe d’aquestes factures no afecta a l’informe que vam donar en el 
tercer trimestre. Es fa una mitja entre totes les factures que pugui facturar l’Ajuntament, l’Escola Bressol i el 
Museu municipal. Aquestes 9 factures no afecten al temps de pagament previst de 30 dies.  
 
Sr. Serra: O sigui que quan en els plens diem que l’Ajuntament paga a 30 dies, estem dient que paga a una mitja de 
30 dies. És a dir, que hi haurà gent que cobri al cap de 2 o 3 dies, i gent que cobri als 60 dies.   
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Alcaldessa: Regidor, em permet un moment. És que també hi ha gent que no presenta les factures quan les ha de 
presentar. Les factures s’aproven per Junta de Govern, que és cada 15 dies. Si aquestes persones presenten una 
factura que ja ha exhaurit el temps que hauria d’haver-la presentat en el seu moment, i la presenten l’endemà de 
la Junta de Govern, doncs tardarà 15 dies a poder aprovar aquesta facturació. Llavors, ha passat un temps.  
 
Sr. Serra: Nosaltres computem el temps de pagament a partir que es presenta la factura.  
 
Alcaldessa: Tot i que hi ha algunes que les tenen amb data anterior, però les presenten més tard. I hi ha els 15 dies 
d’una Junta de Govern a l’altra, que encara endarrereix més.  
 
Sr. Serra: Si en alguna factura figura alguna data anterior, l’acceptem? 
 
Alcaldessa: Sempre. El còmput comença des de la data de la factura.  
 
Sr. Gil: A partir de la data de registre d’entrada de la factura.  
 
Sr. Serra: Sí, però això no computa. El que computa és la data del registre. Sigui com sigui, quan diem en un Ple 
que paguem a 30 dies, ens referim a una mitja. Pot tenir una dispersió màxima de 15 dies, que és el tràmit d’una 
Junta de Govern a l’altra. I si aquestes factures no sortien abans és perquè pertanyen a l’últim trimestre de l’any i 
no hi havia hagut temps d’especificar-les.  
 
Sr. Pérez: Una puntualització: aquesta concretament a què fa referència el regidor Gil és una factura que es va 
emetre el 31 d’octubre de 2017 i es va registrar el 9 de març de 2018.  
 
Sr. Serra: I totes són com aquesta? 
 
Sr. Pérez: No. Les altres estan dins l’exercici 2017, però no tenien consignació pressupostària.       
 
Atès que no es produeix cap altra intervenció, es procedeix a la votació.  

 
VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el Dictamen, és aprovat per la 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 d’ERC: Senyors/es, Xavier Viudez i Cardona, Raül Serra Fabregà, Maite Viñals 
Clemente i Laia Ferrer Sellés. 

 

6.- Aprovar de l’atorgament de noves concessions del Cementiri municipal (Exp. 784/2018)  

 

PROPOSTA D’ACORD 

 
“En data 29 de març de 2007 es va aprovar inicialment pel Ple de la Corporació el Reglament del 
Cementiri Municipal de Cabrils, que derogava l’anterior. 
 
En el Ple celebrat el dia 25 de setembre de 2008 es va aprovar definitivament. 
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El citat reglament estableix que és l’Ajuntament l’encarregat d’atorgar les concessions dels drets 
funeraris sobre les sepultures i que les adjudicacions del dret funerari es registraran a títol individual del 
propi peticionari seguint l’ordre de presentació de peticions i numeració del cementiri, podent ésser de 
caràcter permanent o temporal. 
 
En data 15 de maig de 2013 es signa el contracte amb l’empresa CABRÉ JUNQUERAS, SA. per la 
gestió del Servei d’Enterramorts en el cementiri municipal. 
 
En data 14 d’agost de 2017, a través de l’empresa de gestió del Servei d’Enterramorts, la Sra. I.R.S. amb 
DNI núm. 35.076.207-B , sol·licita el lloguer d’un nínxol per tres anys. 
 
En data 4 d’octubre de  2017, a través de petició al Registre General d’Entrada 2017-E-RC-4790,  la Sra. 
G.P.C, amb DNI núm. 38.814.099-N, sol·licita la concessió del dret funerari del columbari núm.21 amb 
caràcter permanent. 
 
En data 21 d’octubre de  2017, a través de l’empresa de gestió del Servei d’Enterramorts,  la Sra. G.M.M, 
amb DNI núm. 38.810.619-M, sol·licita el lloguer d’un nínxol per deu anys. 
 
Atès que l’Ajuntament disposa de sepultures suficients per a satisfer aquestes sol·licituds. 
 
Atès que existeix un cànon establert per l’Ordenança Fiscal núm. 21 per a l’adjudicació dels drets 
funeraris. 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa realitzada en data 22 de març de 2018. 
 
Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents  

 
ACORDS 

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

- Nínxol núm. 20-C, amb lloguer de 3 anys, a favor del Sra. I.R.S., amb DNI núm 35.076.207-B, a 
partir del dia 14 d’agost de 2017 i fins el dia 13 d’agost de 2020. 

 
- Columbari núm. 21, amb caràcter permanent, a favor de la Sra. G.P.C., amb DNI núm 

38.814.099-N, a partir del dia 4 d’octubre de 2017 i fins el dia 3 d’octubre de 2042. 
 

- Nínxol núm. 21-C, amb lloguer de 10 anys, a favor de la Sra. G.M.M., amb DNI núm 38.810.619-
M, a partir del dia 22 d’octubre de 2017 i fins el dia 21 d’octubre de 2027. 
 

Segon.- Condicionar aquestes concessions al pagament de la taxa establerta per l’Ordenança Fiscal 
núm. 21. 
 
Tercer.- Notificar les concessions a les persones interessades i a l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona als efectes d’incloure les noves concessions en els padrons corresponents.” 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Atès que no es produeix cap intervenció, es procedeix a la votació.  
 
VOTACIÓ 
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Sotmès a votació el Dictamen, és aprovat per la 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 d’ERC: Senyors/es, Xavier Viudez i Cardona, Raül Serra Fabregà, Maite Viñals 
Clemente i Laia Ferrer Sellés. 

 
7.- Aprovar la derogació del Plec de Clàusules Administratives Generals (Exp. 664/2018) 

 

PROPOSTA D’ACORD 

 
“El Ple de l’Ajuntament de Cabrils, en sessió ordinària de data 26 de setembre de 2013, adoptà l’acord 
d’aprovar inicialment els Plecs de clàusules administratives generals que han de regir els procediments 
relatius a contractes de serveis i subministraments, a altres contractes administratius i als privats 
elaborats per l’Ajuntament de Cabrils, i als contractes d’obres i instal·lacions i als de concessió d’obra 
pública elaborats per l’Ajuntament de Cabrils. 
 
Posteriorment, en data 16 d’octubre de 2014, es va publicar l’aprovació definitiva al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona amb el text íntegre dels plecs esmentats. 
 
Aquests plecs de clàusules administratives generals van ser elaborats en base a la normativa de 
contractació recollida en el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de contractes del sector públic (en endavant, TRLCSP) i demés normativa concordant i 
l’article 278 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya, derogat per la DD 3ª de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de 
l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls 
de l'activitat econòmica. 
 
Atès que el dia 9 de març de 2018 ha entrat en vigor la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant, LCSP), quedant 
derogat el TRLCSP. 
 
És, en base a aquesta normativa, que els plecs de clàusules administratives generals basats en el 
TRLCSP han d’ésser derogats. 
 
Tanmateix, l’article 121 LCSP assenyala el caràcter potestatiu pels ens locals d’aprovar plecs de 
clàusules administratives generals. 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa realitzada en data 22 de març de 2018. 
 
És per tot això, que es al Ple l’adopció dels següents 
 
 
 

ACORDS 
 
Primer.- Derogar els Plecs de Clàusules Administratives Generals de l’Ajuntament de Cabrils, publicada 
la seva aprovació definitiva en el BOPB de 16 d’octubre de 2014. 
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Segon.-  Publicar els presents acords al tauler d’anuncis de la Corporació i al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, durant el termini de 30 dies, a fi que els interessats puguin presentar 
al·legacions o reclamacions de conformitat amb el que estableix l’article 49 de la LRBRL. En cas que no 
es presentin al·legacions en el termini indicat, s’entendran aprovats definitivament els acords adoptats.” 

 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents:  

 
Sr. Viudez: M’agradaria que la Secretària ens expliqués una mica el perquè de tot això, com que és un tema una 
mica tècnic. 
 
Secretària: No és que s’hagi acordat de manera oficial no fer uns nous plecs generals. Sí que és cert que a curt 
termini de moment estem adaptant tots els plecs de l’Ajuntament a la nova llei de contractes del sector públic, i no 
hi ha previsió, a curt termini, per poder fixar el nou plec de clàusules administratives generals. Tot i que encara que 
no disposem d’aquest document no impedeix de complir amb la normativa. Per tant, estaríem també d’acord amb 
la normativa amb el fet de no tenir el document. Però, respectant les previsions que hi ha a la llei de contractes del 
sector públic. Però que no obeeix a cap causa concreta. És un tema de timing i previsions.     
 
Atès que no es produeix cap altra intervenció, es procedeix a la votació.  

 
VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el Dictamen, és aprovat per la 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 d’ERC: Senyors/es, Xavier Viudez i Cardona, Raül Serra Fabregà, Maite Viñals 
Clemente i Laia Ferrer Sellés. 

 
8.- Aprovar inicialment el Pla de Verificació d'Activitats Comunicades a Cabrils per als anys 2018-2021 (Exp. 
140/2018) 

 

PROPOSTA D’ACORD 

 
“1.- Identificació de l’expedient:  

 

Expedient 140/2018: Aprovació inicial del Pla de verificació d’activitats comunicades davant l’Ajuntament 

pel període de 2018 fins 2021.  

 

2.- Antecedents 

 

De conformitat amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques, vigent des del 2 d'octubre de 2016, estableix que les administracions han de 

vetllar perquè les activitats comunicades compleixin la normativa sectorial que els sigui aplicable.  

 

A petició de l’Ajuntament, l’enginyer industrial, Josep Ibàñez Gassiot, presenta el Pla de verificació 

d’activitats comunicades davant l’Ajuntament de Cabrils, pels anys 2018-2021, signat electrònicament en 
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data 15 de març de 2018.  

 

3.-Fonaments Jurídics  

 

La Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre (Directiva de serveis), 

ha comportat un seguit de canvis transcendentals a l’ordenament intern, tant estatal com autonòmic, pel 

que fa a la regulació de les activitats. Així, actualment, la gran major d’activitats i establiments estan 

subjectes al règim de comunicació o de declaració responsable, per tal de facilitar i agilitzar l’inici de les 

activitats.  

 

És d’aplicació al Pla de verificació d’activitats de l’ajuntament de Cabrils 2018-2021, la següent 

normativa: 

 

 Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.  
 Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la 

Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.  
 Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, reguladora del procediment administratiu comú de les 

Administracions Públiques. 
 Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de 

règim local de Catalunya. (TRLMC).  
 Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local (LRBRL).  
 Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels 

ens locals (ROAS).  
 

 

Així, la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, reguladora del procediment administratiu comú de les 

Administracions Públiques, estableix que les administracions han de vetllar perquè les activitats 

comunicades compleixin amb la normativa sectorial que els sigui aplicable. 

 

La Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 

Catalunya, estableix que la presentació d’una comunicació o d’una declaració responsable faculta 

l’Administració pública corresponent per verificar la conformitat de les dades que s’hi contenen (art. 35 i 

36). Aquesta facultat cal entendre-la en el sentit que tant es pot comprovar la documentació presentada 

com inspeccionar l’establiment.  

 

La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, estableix explícitament, en el seu 

article 84 ter, que els ens locals han d’establir i planificar els procediments de verificació posteriors a les 

activitats comunicades. Aquest article va ser introduït per la Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia 

sostenible, la qual va modificar també el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, amb la 

finalitat que els ajuntaments poguessin establir una taxa per a la realització d’aquestes comprovacions. 

En aplicació de l’obligació que imposa el nou redactat de la Llei de bases del règim local a què hem fet 

referència, l’ajuntament en els plans i programes d’inspecció de les activitats, establiments i 

instal·lacions, ha d’establir els objectius, les prioritats i els criteris, amb la finalitat de garantir la seva 

adequació efectiva a la normativa vigent.  

 

La Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la 

Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, en vigor des del 13 

d’agost de 2015, disposa que el control que han d’exercir les administracions públiques sobre l’inici 

d’activitats econòmiques i sobre l’exercici d’aquestes activitats ha d’ésser proporcionat, no discriminatori, 
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transparent i objectiu, i ha d’estar vinculat clarament i directament a l’interès general que el justifica. Les 

administracions públiques de Catalunya han d’aprovar anualment plans d’inspecció i control de les 

activitats econòmiques per a afrontar les tasques de control ex post a què obliga aquesta llei.  

 

L’objectiu final d’aquest pla és, doncs, garantir que les activitats que en l’inici del seu funcionament 

estiguin subjectes al règim vigent de comunicació o declaració responsable compleixen amb els requisits 

de seguretat, protecció al medi ambient, salubritat i tranquil·litat que els són exigibles, per així millorar la 

qualitat de vida dels ciutadans i alhora facilitar l’activitat econòmica. La resta de normativa aplicable es 

troba recollida en el mateix document del pla de verificació.  

 

4.- PROCEDIMENT APLICABLE 

 

El “Pla de verificació d’activitats” té la naturalesa jurídica de disposició de caràcter general d’acord amb el 

que estableix la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, reguladora del procediment administratiu comú de les 

Administracions Públiques. Així doncs, com a disposició de caràcter general municipal, el pla s’ha de 

subjectar als tràmits que estableix l’article 178 del TRLMC, regula el procediment per l’aprovació de les 

ordenances i reglaments locals en els termes següents:  

 

1) L'aprovació de les ordenances i els reglaments locals s'ha d'ajustar al procediment següent:  

 

 Aprovació inicial del ple.  
 

 Informació pública i audiència dels interessats, per un període mínim de trenta dies, perquè 
puguin presentar reclamacions i suggeriments.  

 

 Resolució de totes les reclamacions i els suggeriments presentats i aprovació definitiva del ple. 
En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment, l'acord inicial esdevindrà definitiu.  

 

2) Les ordenances, els reglaments i els acords municipals d'aprovació definitiva dels plans urbanístics, 

inclòs l'articulat de les normes urbanístiques corresponents, s'han de publicar conforme el que estableix 

la legislació estatal de règim local. En virtut d’allò establert a l’art. 63 i següents del Decret 179/1995, de 

13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya 

(ROAS), el procediment d’aprovació d’ordenances preveu que un cop aprovat definitivament el 

reglament, s'ha de notificar l'acord i trametre còpia íntegra i fefaent a l'Administració de l'Estat i a la de la 

Generalitat de Catalunya, i un cop hagin transcorregut 15 dies es podrà procedir a publicar. L’aprovació 

de les ordenances és una competència atribuïda al Ple de la corporació amb caràcter indelegable, 

d’acord amb el que disposen els articles 22.2.d) i 23.2.b) de la LRBRL. Ple 9/2016, de 7 de juliol 165 

Segons l’art. 65.3 del ROAS les ordenances s’aproven per majoria simple, com a regla general amb 

excepció de les que formen part dels plans urbanístics i el reglament orgànic de la corporació; per tant 

serà suficient majoria simple per l’aprovació d’aquest pla”.  

 

Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa legal d’ aplicació, de 

conformitat amb l’informe de la Secretària de l’Ajuntament, de data 17 de gener de 2018, i de conformitat 

amb l’informe de l’enginyer industrial de data 16 de gener de 2018, de conformitat amb les facultats que 

tinc conferides i d’acord amb la previsió continguda a l'article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 

reguladora de les bases del règim local. 

 

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa realitzada en data 22 de març de 2018. 
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Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents 

 

ACORDS 

 

Primer.-  APROVAR inicial el Pla de verificació d’activitats comunicades davant l’Ajuntament pel període 

de 2018 fins 2021, redactat per l’enginyer industrial Josep Ibàñez Gassiot, i signat electrònicament  amb 

data 15 de març de 2018.   

  

Segon.- Sotmetre el Pla a Informació pública i tràmit d’audiència als audiència interessats, que podrà ser 

consultar a les oficines de l’Àrea de Territori, l’Ajuntament de Cabrils, situades al carrer Domènec Carles 

núm. 1, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, laborables, durant el termini de trenta dies hàbils a 

comptar des de la data de publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.  

 

Aquest mateix anunci es publicarà al tauler d’edictes de la corporació, als efectes de presentació 

d’al·legacions i/o suggeriments. 

 

Les reclamacions i al·legacions es podran presentar al Registre General de l’Ajuntament de 

Cabrils per qualsevol dels mitjans previstos a l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 

Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.  

 

Tercer.- Publicació íntegra del pla al Butlletí de la província, publicació al Diari Oficial de la Generalitat de 

la referència a l’anunci del butlletí de la província i inserció al tauler d’anuncis de l’ajuntament. 

 

Quart .- Resolució de totes les reclamacions i els suggeriments presentats i aprovació definitiva del ple. 

En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment, l'acord inicial esdevindrà definitiu. “ 

 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents:  
 

Sra. Gómez: Bé, en compliment de la llei de simplificació de l’activitat administrativa, totes les administracions 
públiques de Catalunya han d’aprovar plans d’inspecció i control de les activitats econòmiques per tal d’afrontar, 
tal com es llegia a la part expositiva del dictamen, les tasques de control ex-post a què obliga la llei. L’objectiu final 
del pla és garantir que totes les activitats que en l’inici del funcionament estiguin subjectes a un règim de 
comunicació o declaració responsable compleixin amb els requisits de seguretat, de protecció del medi ambient, 
de salubritat i de tranquil·litat que els són exigibles per així millorar tant la qualitat de vida dels ciutadans com 
alhora facilitar l’activitat econòmica. Quan les diferents lleis que han transposat la directiva 2006/123 de la 
Comunitat Europea, han fet que la majoria d’activitats i establiments estiguin sotmesos a un règim de comunicació 
prèvia o declaració responsable. Això, per una banda facilita i agilitza l’inici de les activitats, però no implica que 
l’administració local es desentengui del seu correcte funcionament, com així ha fet l’Ajuntament de Cabrils. En el 
cas d’activitats sotmeses a comunicació o declaració responsable, el control d’aquestes activitats es fa sempre a 
posteriori. Només faré una pinzellada del que comprèn aquest pla: l’abast del pla, que són totes aquelles activitats 
de l’Annex III de la Llei 20/2009, els establiments d’espectacles públics i activitats recreatives subjectes al règim de 
comunicació, aquelles activitats de l’Annex I i II de la Llei 16/2015, també activitats no classificades sotmeses a 
comunicació prèvia o declaració responsable, i també els centres de culte, en l’àmbit de la Llei 16/2009. Tot aquest 
conjunt d’activitats és el que comprèn l’abast del pla que avui sotmetem a aprovació. El període de vigència del pla 
és de quatre anys, del 2018 al 2021. S’ha d’executar i s’ha d’actualitzar mitjançant programes anuals de verificació. 
Nosaltres avui sotmetem aquest pla a aprovació, però ja podem dir que tenim l’esborrany de verificació de les 
activitats comunicades del 2018-2019, perquè volíem que quan aprovéssim el pla ja tinguéssim clar quin havia de 
ser el programa i el seu abast. Els objectius del pla que aprovem són prioritaris i estan focalitzats a la problemàtica 
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del nostre municipi. Hi ha objectius que són compartits per molts altres municipis, com assolir un alt grau 
compliment de la normativa, pro moure el coneixement de la normativa, comprovar que els establiments 
concorden amb la documentació presentada. En el nostre cas, també té l’objectiu de reduir l’impacte dels 
espectacles públics i activitats recreatives, perquè aquest tipus d’activitats recreatives eventuals són les que han 
portat major nombre d’incidències i molèsties en general al municipi. I per aquesta raó s’ha inclòs com a objectiu. 
D’altra banda, sí que vull fer un aclariment, que és la Generalitat qui inspecciona els establiments d’espectacles 
públics i d’activitats recreatives, pel que fa al reglament. No obstant, l’ajuntament sí que té competència per a 
verificar les dades i fer les inspeccions de la normativa ambiental i de seguretat d’incendis, que és el que hem anat 
fent fins ara i que recollim evidentment en el nostre pla.  
 
Sr. Serra: Justament, respecte a les activitats recreatives eventuals. Al pla de verificació d’activitats no s’especifica 
o no he estat capaç de trobar la definició o què entenem per activitat recreativa eventual. I d’altra banda, en 
l’Annex I, el quadre d’activitats objectes de verificació, totes les tipologies analitzades en el pla es verifiquen en el 
100% dels casos i, en canvi, en les recreatives eventuals, entre un 5 i un 10%. La primera pregunta és: Què 
entenem per aquesta designació d’activitat recreativa eventual? La segona és: Quina és la raó d’haver fixat entre 
un 5 i un 10%? I després, sí que falta una especificació en aquest pla d’activitats, que potser pel seu caire festiu o 
pel seu caire cultural mereixerien una consideració especial. Perquè si ara em responguessin que el repic de 
campanes a la Festa Major es pot entendre com una activitat recreativa eventual o que el Correfoc es pot 
entendre com a activitat recreativa eventual, no entendríem molt bé què està proposant el pla.  
 
Sra. Gómez: A veure, no tinc aquí el reglament, però el que vostè està preguntant està definit a la legislació, què és 
una activitat recreativa eventual. Un exemple pot ser els concerts dels restaurants o tema de música que un 
restaurant pugui fer. No un repic de campanes. El pla no ha de definir una cosa que ja defineix el reglament. El pla 
diu molt clar l’abast, en el qual hi ha les activitats, els establiments o els espectacles d’activitats recreatives 
subjectes a règim de comunicació. És a dir, hi ha establiments d’espectacles públics i activitats recreatives que no 
estan sotmesos al règim de comunicació, que poden estar sotmesos a llicència. Això no entraria en el pla. Això està 
en la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives. 
Això pel que fa a la definició: són les que estableix la llei sotmeses a un règim de comunicació. Per un altre cantó: 
per què un 5 o un 10%? Precisament perquè la Llei 16/2015, de simplificació de l’activitat administrativa, diu que 
quan has de garantir que les activitats compleixin amb els requisits, no ho pots fer d’una manera persecutòria. 
Llavors, en el cas de les activitats recreatives complementàries que es fan en règim de comunicació, nosaltres no 
les podem saber a priori, que no és com un establiment, com si obren un estanc. Com que és una activitat 
eventual, a priori no la pots saber. Sí que pots inspeccionar documentalment. Per exemple, amb el tema acústic, 
no les podem inspeccionar al 100%, per això és un règim de comunicació. Fem controls aleatoris, perquè ells 
declaren responsablement que compliran la normativa. En les instal·lacions fixes, sí que podem dir que farem una 
inspecció del 100% de les activitats, però en aquestes activitats eventuals, no podem a priori pensar que ho estan 
fent al 100% malament, perquè això aniria en contra de l’esperit de la legislació. Nosaltres fem un control ex-post 
quan ho considerem escaient.  
 
Sr. Serra: Estic totalment d’acord, però li preguntava per què entre un 5 i un 10%.  
 
Sra. Gómez: Perquè vam dir: en els darrers anys, quantes activitats eventuals hi havia? I intentar insepeccionar-ne 
alguna. Ens va semblar que pel tipus de municipi que som i el nombre d’activitats d’aquest tipus que es donen al 
municipi, era més que suficient marcar-se un 5 o un 10%. De totes maneres, en el programa marcarem una mica 
més com fer aquesta aleatorietat, i en funció del que hagi passat aquest any 2018 veurem què fem amb el 
programa del 2019. El pla és de quatre anys, però el programa és anual.  
 
Sr. Serra: Però de totes maneres no aniran a regular més de dos de cada deu d’aquests actes. Primer ha respost 
que seria una mica a discrecionalitat, i després que es fixa entre el 5 i el 10%. Decidirem sobre la marxa quines 
inspeccionarem o realment fixarem un sistema? 
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Sra. Gómez: No li puc parlar d’una cosa que no està aprovada, que és el programa. Llavors, en el programa, que 
ara està en redacció, pràcticament acabat, aquesta és una de les coses que es fixa.  
 
Sr. Serra: Però el programa no entra en contradicció amb el pla. Jo li pregunto sobre el pla, no sobre el programa 
perquè no l’he llegit.  
 
Sra. Gómez: Pregunta coses que el pla no concreta, perquè no les ha de concretar. 
 
Alcaldessa: Què proposa vostè, que es verifiqui el 100%? 
 
Sr. Serra: No, no. Pregunto la raó, i per què hi ha una variabilitat tan gran? La diferència és del doble.  
 
Sra. Gómez: Però és que resulta que entre l’any passat i l’anterior, n’hi havia el doble. L’any passat n’hi va haver la 
meitat que l’any anterior. Per això hem posat aquest marge, perquè hi ha una variabilitat molt gran.  
 
Sr. Serra: En aquest sentit, no ens seria molt més útil especificar en el pla aquest criteri, que no pas fixar un 
percentatge? 
 
Sra. Gómez: Si el pla és per a quatre anys i l’hem d’aprovar per Ple, hem de posar alguna cosa amb suficient 
variabilitat per quan aprovem el programa per poder actuar en conseqüència del que ha passat l’any anterior. 
Aquest pla és per a quatre anys. No li veig importància a acotar el 5, el 7 o el 9%. Estem aprovant una cosa pel Ple, 
més val que no ens encorsatem tant, que per a això hi ha el programa de verificació.  
 
Sr. Serra: És obvi que no li dona importància. Si no, l’hauria especificat. Jo no li deia que fixés un percentatge, sinó 
que no el fixés. Però em dono per satisfet.  
 
Alcaldessa: Que no es fixi un percentatge? Llavors ha de ser el 100%. Les verifiquem totes.  
 
Sr. Serra: Si després no s’ha de complir... 
 
Alcaldessa: Qui diu que no? 
 
Sra. Gómez: Qui ha dit que no s’ha de complir? 
 
Sr. Serra: ...i ha de ser arbitrari. 
 
Sra. Gómez: No, no. Potser és que m’he explicat malament i demano disculpes si m’he expressat malament.  
 
Alcaldessa: El Sr. Doñate fa estona que vol intervenir.  
 
Sra. Gómez: Jo no he dit que sigui arbitrari, i molt menys que no s’ha de complir. Jo dic que serà entre un 5 i un 
10% i que s’ha de buscar l’aleatorietat, no arbitrarietat. Donarem compliment al pla. Només faltaria. És que no sé 
perquè diu que no donarem compliment al pla.  
 
Sr. Doñate: És per trencar una mica aquesta discussió semàntica estranya. És a dir, aleatori i arbitrari no és el 
mateix. Si no s’estableix un criteri, el que sigui, és arbitrari, i per tant, vulneraria el principi de la llei. I la segona, 
l’estadística és així de perversa. Entre un 5 i un 10, vostè diu que és el doble. Però sobre 10 actes, el 5% és mitja 
acta. Per tant, en realitat, parlar del 5 o 10% en termes d’una mostra tan petita acaba essent irrisori. Si fossin 
10.000 actes d’una ciutat com Barcelona, canvia molt, fins i tot la capacitat d’actuar. Jo entenc que estem discutint 
semànticament algo que no té sentit.    
 
Atès que no es produeix cap altra intervenció, es procedeix a la votació.  
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VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el Dictamen, és aprovat per 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. 
 

Abstencions: 
 

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

 
 
9.- Aprovar el nomenament de representant substitut de la Corporació al Consorci Promoció Turística Costa 
del Maresme (Exp.1713/2015) 

 

PROPOSTA D’ACORD 

 
“Realitzades les Eleccions Locals convocades mitjançant el Reial Decret 233/2015, de 30 de març, el 

passat dia 24 de maig de 2015, i constituït el nou Ajuntament, l’ajuntament mitjançant acord de Ple en 

sessió extraordinària de data 9 de juliol de 2015 va acordar el nomenaments dels representants de 

l’ajuntament als òrgans col·legiats. 

 

Atès que el Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme ha comunicat a l’ajuntament que és 

necessari procedir al nomenament d’un substitut representant de l’ajuntament de Cabrils. 

 

Atès el que disposa l’article 38 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 

entitats locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre i l’article 24 del Reglament 

Orgànic Municipal de Cabrils, aprovat definitivament en sessió plenària ordinària de data 27 de novembre 

de 2008 i publicat al Butlletí Oficial de la  Província núm. 304, de 19 de desembre de 2008. 

 

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa realitzada en data 22 de març de 2018. 

 

Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents 

 

ACORDS 

 
Primer.- NOMENAR com a representant substitut de la Corporació al Consorci Promoció Turística Costa 
del Maresme al Regidor senyor Manel Pérez García.  

 

ENTITAT REPRESENTANT 

 
Consorci de Promoció Turística Costa  
del Maresme 
  

 Mª Isabel Tamboleo Villalobos 
 

 Manel Pérez García (suplent) 

 

Segon.- NOTIFICAR el present nomenament a l’interessat i a les entitats i organismes corresponents per 

al seu coneixement i als efectes oportuns.” 
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PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Atès que no es produeix cap 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. 
Abstencions: 
 

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

 
 
10.- Aprovar el text refós del Pla d’ordenació urbana municipal de Cabrils (POUM), incorporant les 
prescripcions de l’acord de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona de 27 d’abril de 2017 (Exp. 145/2010) 

 

PROPOSTA D’ACORD 

 
“IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT 

 

Expedient núm. 145/2010 e): Aprovar el Text refós del Pla d’ordenació urbana municipal de Cabrils 

 

ANTECEDENTS 

 

El Ple de la Corporació, en sessió ordinària de data 1 d’octubre de 2009, va adjudicar provisionalment el 

contracte de servei de consultoria i assistència tècnica per a la redacció del Pla d’Ordenació Urbanística 

Municipal de Cabrils (en endavant, POUM), al despatx d’arquitectura AFAC, Amador Ferrer Aixalà, 

procedint a la formalització del contracte entre l’ajuntament i l’empresa adjudicatària el dia 27 d’octubre 

de 2009. 

 

Posteriorment, el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de data 21 de juny de 2010, va aprovar 

l’avanç de Pla. El document es va publicar al BOP (1 juliol 2010), al diari “El Punt” (28 juny 2010), al diari 

“La Vanguardia” (28 juny 2010), a la pagina web de l’ajuntament i al tauler d’anuncis. 

 

Es van sotmetre els referits instruments de planejament urbanístic a informació pública durant un mes, 

comptat des de l’endemà de la darrera publicació de l’edicte al Butlletí Oficial de la Província de 

Barcelona (del 2 de juliol al 2 d’agost de 2010). 

 

En data 15 de febrer de 2013 el redactor presenta Registre general d’entrada 856 la documentació que 

conforma el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal segons l’art. 59 de la Llei 3/2012 de modificació del 

text refós de la llei d’urbanisme, Decret Legislatiu 1/2010 del 3 d’agost. 

 

En data 6 de març de 2013 es redacta informe tècnic d’esmenes de la documentació presentada. 

 

En data 13 de març de 2013 el redactor aporta la documentació esmenada Registre general d’entrades 

1357 i aquesta s’incorpora a l’expedient per aprovar inicialment en sessió plenària. 
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Posteriorment, el Ple de la corporació, en sessió extraordinària de data 18 d’abril de 2013, va adoptar per 

majoria absoluta l’acord d’aprovació inicial del nou POUM de Cabrils. L’acord d’aprovació inicial es va 

publicar al BOP (7 de maig de 2013), al diari “El Punt” (25 d’abril de 2013), al diari “La Vanguardia” (2 de 

maig de 2013), a la pagina web de l’ajuntament i al tauler d’anuncis. 

 

Durant el termini d’informació pública de conformitat amb l’art. 85.5 del TRLUC, es van rebre els 

següents informes preceptius sectorials.  

 

Durant el període d’informació pública, segons el certificat emès per la Secretària interventora de data 10 

d’octubre de 2013 es van presentar 264 al·legacions, que d’acord amb l’informe emès per part de l’equip 

redactor del projecte de nou pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), l’informe de l’arquitecta i 

l’informe dels assessors jurídics d’aquesta Corporació, per la seva resolució comportava la introducció de 

canvis substancials que consideraven necessari donar compliment amb l’article 112 RLUC.  

 

Posteriorment el Ple de la corporació, en sessió ordinària de data 27 de març de 2014, va adoptar per 

majoria absoluta l’acord de la segona aprovació inicial. 

 

A aquests efectes, i de conformitat amb l’establert a l’article 85.4 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 

d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 

de Cabrils aprovat es va sotmetre a informació pública, mitjançant les següents publicacions: en el 

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de data 11 d’abril de 2014; en el diari La Vanguardia, de data 

11 d’abril de 2014; en el diari Ara, de data 11 d’abril de 2014; en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament,  des 

de l’11 d’abril de 2014 i fins el 26 de maig de 2014; i a la pàgina web de l’Ajuntament de Cabrils.  

 

Així mateix, i de conformitat amb l’establert a l’article 85.5 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel 

qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, simultàniament al tràmit d’informació pública citat, es 

van sol·licitar informes als següents organismes afectats per raó de les seves competències sectorials: 

Direcció General de Polítiques Ambientals, Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana, Agència de Residu de 

Catalunya, Autoritat del Transport Metropolità, Direcció General d’Agricultura i Ramaderia, Serveis 

Territorials a Barcelona del Departament de Cultura, Direcció General de Comerç, Direcció General de 

Protecció Civil, Secretaria General de l’Esport (Consell Català de l’Esport), Oficina Territorial d’Avaluació 

Ambiental (Serveis Territorials a Barcelona), Departament de Territori i Sostenibilitat (Oficina Catalana del 

canvi climàtic), Departament de Territori i Sostenibilitat (Direcció General de Qualitat Ambiental), 

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (Subdirecció General de la Biodiversitat), 

Agència catalana de l’Aigua, Institut Geològic de Catalunya, Direcció General de Transport i Mobilitat, 

Subdirecció General de Relació amb les empreses gestores d’infraestructures viàries, Direcció General 

d’infraestructures de Mobilitat Terrestre, Consorci del Parc de la Serralada Litoral, DEPANA Lliga per a la 

defensa del Patrimoni Natural, Natura Entitat de Medi Ambient, Ministerio de Fomento (Demarcació de 

Carreteres de l’Estat a Catalunya) i  Direcció General d’infraestructures de Mobilitat Terrestre.  

 

D’altra banda, i conforme l’establert a l’article 85.7 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 

s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, simultàniament al tràmit d’informació pública citat, es va 

concedir audiència als següents Ajuntaments l’àmbit territorial dels quals confinen amb el del municipi de 

Cabrils: Ajuntament d’ Òrrius, Ajuntament d’ Argentona, Ajuntament de Cabrera de Mar, Ajuntament de 

Vilassar de Mar i Ajuntament de Vilassar de Dalt.  

 

Durant el període d’informació pública, s’han presentat 34 escrits d’al·legacions, els quals han estat 

degudament informats en l’informe que forma part dels documents del POUM i s’adjunta a la present 

proposta d’acord d’aprovació provisional del POUM,  

 

Així mateix, també s’han presentat 15 escrits d’al·legacions fora del termini establert a l’efecte, els quals, 

a causa de la seva extemporaneïtat, no han estat objecte del corresponent informe, però sí que s’han 

analitzat com a suggeriments, tal com es determina en l’informe d’al·legacions que forma part dels 
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documents del POUM i s’adjunta a la present proposta d’acord d’aprovació provisional del POUM.  

 

Així mateix, també s’han emès i rebut els informes dels següents organismes afectats per raó de les 

seves competències sectorials: Agència de l’Habitatge de  Catalunya, Direcció General de 

Desenvolupament Rural (Conselleria d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural), 

Autoritat del Transport Metropolità, Ministeri de Foment, Agència de Residus de Catalunya, Direcció 

General de Comerç, Consell Català de l’Esport, Secció de Biodiversitat i Activitats Cinegètiques 

(Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural), Direcció General de Qualitat 

Ambiental, Departament de Cultura, Parc de la Serralada Litoral (Xarxa de Parcs Naturals), Oficina 

d’Acció i Avaluació Ambiental (Departament de Territori i Sostenibilitat), Agència Catalana de l’Aigua i 

Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme.  

 

Donant compliment a l’establert a l’article 86 bis i a la Disposició Transitòria Divuitena del Decret 

Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, l’Ajuntament de 

Cabrils va trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona el POUM que es preveia sotmetre 

a aprovació provisional, per tal de que dit òrgan emetés el corresponent informe urbanístic i territorial.  

A aquests efectes, en sessió de data 22 de juliol de 2015, la Comissió Territorial d’Urbanisme de 

Barcelona, va acordar emetre informe urbanístic i territorial amb un seguit d’observacions.  

 

Posteriorment el Ple de l’ajuntament de Cabrils en sessió de data 24 de novembre de 2016 va adoptar 

l’acord d’aprovació provisional.  

 

Atès que posteriorment,  la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en sessió celebrada el dia 27 d’abril de 

2017, va aprovar definitivament el Pla d’ordenació urbana municipal de Cabrils (POUM), supeditant la 

seva executivitat i publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya fins que mitjançant un text 

refós, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient diligenciat, s’incorporin un 

seguit de prescripcions.  

 

Vist el document del Text Refós del  Pla d’ordenació urbana municipal de Cabrils (POUM), incorporant 

les prescripcions de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de data 27 d’abril de 

2017, que s’adjunta com a annex al present acord a tots els efectes legals. 

 

Vist l’informe de Secretaria sobre el procediment administratiu aplicable.  

 

Vist l'informe favorable de l’arquitecte municipal. 

 

Vist l’informe favorable de l’assessor urbanístic extern de la corporació.  

 

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa realitzada en data 22 de març de 2018. 

 

FONAMENTS DE DRET 

 

Vist el Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per 

la Llei 3/2012, de 22 de febrer, i el seu Reglament, aprovat pel Decret 305/2006 de 18 de juliol.  

 

L’article 85 del Text refós de la Llei d’urbanisme aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 

modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, regula la tramitació de l’aprovació dels plans d’ordenació 

urbanística municipal i dels plans urbanístics derivats. 

 

L’article 92 del Tex refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 

modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, pel qual es regulen el tipus de resolucions definitives sobre 

el planejament urbanístic.  
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Vist l’article 47,2 II) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 22.2.c 

de la mateixa Llei, l’acord d’aprovació provisional requereix quòrum de majoria absoluta del nombre legal 

de membres.  

 

CONCLUSIONS 

 

Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents 

 

ACORDS 

 

Primer.- ASSUMIR l’informe emès per l’equip redactor del POUM i de l’arquitecte municipal que figuren a 

l’expedient i es dóna per reproduït, comprensiu de la justificació i motivació de la incorporació en el 

document de les prescripcions assenyalades a l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 

Barcelona de data 27 d’abril de 2017. 

 

Segon.- APROVAR el text refós del Pla d’ordenació urbana municipal de Cabrils (POUM), incorporant les 

prescripcions de l’acord de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona de 27 d’abril de 2017. El document del 

text refós del POUM s’adjunta com a annex al present acord a tots els efectes legals.  

 

Tercer.- TRAMETRE un exemplar complet de l’esmentat text refós i en suport informàtic  al Departament 

de Territori i Sostenibilitat de la General de Catalunya perquè, si s’escau, procedeixi a la publicació en el 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 

Barcelona de data 27 d’abril de 2017.” 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents:  

 
Sra. Gómez: El POUM està aprovat definitivament per acord de la Comissió d’Urbanisme de 27 d’abril de 2017, 
però n’estava supeditada l’executivitat i publicació al DOGC fins que s’incorporés un conjunt de prescripcions 
mitjançant un text refós. Això és el que estem fent avui. Segons el mateix acord el text refós ha de ser verificat pel 
mateix òrgan que va atorgar l’aprovació provisional. És a dir, el Ple municipal. Però no estem aprovant 
definitivament el POUM. Vull aclarir això, perquè el POUM ja està aprovat definitivament. L’acord de la Comissió 
d’Urbanisme comprèn 24 prescripcions. Les tinc aquí totes, si volen en podem parlar detalladament. Suposo que el 
Sr. Serra em farà preguntes. No les llegiré perquè ja m’ho preguntarà, però a mi sí que m’agradaria, perquè crec 
que és interessant per a la gent que ens està escoltant destacar aquelles que, al meu parer, val la pena que es 
destaquin, que són les següents: Hi ha un informe de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’incendis i 
Salvaments que concloïa que s’havien d’incorporar un conjunt d’esmenes. Sobretot pel que fa als cul-de-sac del 
municipi. Evidentment, s’han introduït totes les esmenes, però hi ha hagut un cas, el cas del PAU-10 de Valldeneu 
que, en tant que no es podia aplicar una solució estàndard com ens demanava la Direcció General, s’ha proposat 
una solució adequada a la circumstància concreta que ha estat avalada amb un informe favorable de la mateixa 
Direcció General del desembre de 2017. Una altra cosa que jo destacaria és l’informe de la Direcció General de 
Polítiques Ambientals, que parlava de dos aspectes que considero que són importants. Un d’ells és la divergència 
amb el límit de l’espai d’interès natural. Aquesta divergència s’ha argumentat. S’han fet informes pertinents i el 
que ara es proposa al text refós ha estat validat i també s’ha tingut en compte per a ser incorporat a l’acció de la 
modificació en curs del Pla Especial de Protecció del Medi Natural i Paisatge de la Conreria Sant Mateu-Céllecs. Un 
altre aspecte de l’informe de la Direcció General de Polítiques Ambientals és l’ús hoteler de la Mútua, el qual no 
està permès actualment pel Pla Especial vigent de la Conreria Sant Mateu-Céllecs. Actualment, també s’ha 
argumentat i s’ha consensuat i s’ha incorporat també a la modificació que està en curs d’aquest Pla Especial. I, per 
últim, una altra prescripció molt important era la delimitació de les zones inundables per episodis extraordinaris en 
un període de retorn de 500 anys. No disposàvem en el seu moment dels estudis d’inundabilitat que s’havien 
d’incorporar al POUM. Finalment vam disposar d’aquests estudis d’inundabilitat. S’han fet totes les incorporacions. 
Es va demanar informe a l’Agència Catalana de l’Aigua i va fer l’informe al novembre de 2017.  
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Sr. Serra: Felicitats. Han aprovat vostès un POUM. Entenc que aquesta serà l’última vegada que en parlarem. És 
sobrat el coneixement que en té Esquerra i el plantejament que en vam fer des del principi, amb les al·legacions i 
tot plegat. Per tant, els felicitem, i ens sap greu no poder-nos sumar a aquesta iniciativa, per bé que continua 
havent-hi punts en aquest POUM amb els quals no hi estem d’acord. Però si més no a partir d’ara ja podrem tornar 
llicències d’obres. Vull dir que podrem tornar a treballar.  
 
Sra. Gómez: Vull dir una cosa perquè no es malentengui. Gràcies per les felicitacions. El POUM no serà executiu a 
partir del dia d’avui. Estem aprovant un text refós, que s’envia a Urbanisme i quan Urbanisme el validi, el 
publicarà. En el moment que surti publicat, serà executiu.  
 
Sr. Serra: Si més no, el desig que el que celebrem avui, no ho haguem de plorar demà. 
 
Alcaldessa: Segur que no.     
 
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. 
 
Vots en contra: 
 

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

 
 
11.- Aprovar el conveni interadministratiu amb el Servei català de Trànsit en matèria de seguretat viària. 
(Exp. 885/2018) 

 

PROPOSTA D’ACORD 

 
“1.- IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT: Expedient núm. 885/2018 
 
2.- ANTECEDENTS 
 
Atès que d'acord amb el que disposen la Llei orgànica 6/1997, de 15 de desembre, de transferència de 
competències executives en matèria de trànsit i circulació de vehicles de motor a la Comunitat Autònoma 
de Catalunya; el Reial decret 391/1998, de 13 de març, sobre traspàs de serveis i funcions de 
l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de trànsit i circulació de vehicles de 
motor; el Reial decret 575/1999, de 9 d’abril i el Reial decret 404/2000, de 24 de març, sobre l’ampliació 
de mitjans personals, materials i pressupostaris traspassats a la Generalitat de Catalunya pel Reial 
decret 391/1998, de 13 de març; la Llei 14/1997, de 24 de desembre, de creació del Servei Català de 
Trànsit, i el Decret 102/1998, de 15 d'abril, de desenvolupament de les competències de la Generalitat de 
Catalunya en matèria de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària, el Departament d’Interior és el 
responsable de l'execució de les competències de la Generalitat en matèria de trànsit, circulació de 
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vehicles i seguretat viària, que han de ser exercides mitjançant el Servei Català de Trànsit i els òrgans 
del Departament que es determinin per reglament. 
 
Vist que, d’acord amb l’article 7 del Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, s’atribueix als municipis 
competències en matèria de regulació, ordenació, gestió, vigilància i disciplina, per mitjà d’agents propis, 
del trànsit en les vies urbanes de la seva titularitat, així com la denúncia de les infraccions que es 
cometin en aquestes vies i la sanció de les mateixes quan no estigui atribuïda a una altra Administració. 
 
Atès que els darrers anys a Catalunya es constata que més del 50% de les víctimes per accidents de 
trànsit es produeixen en vies urbanes, i que la diversa problemàtica sobre el trànsit en aquestes vies ha 
posat de manifest la necessitat de desenvolupar una acció conjunta i coordinada en els àmbits urbà i 
interurbà en matèria de seguretat viària amb l’objectiu de reduir els accidents de trànsit. 
 
Vist que el Servei Català de Trànsit estableix com una de les línies prioritàries d’actuació la cooperació 
amb els ajuntaments i les autoritats locals en matèria de seguretat viària, amb l’objectiu de contribuir a la 
creació d’una nova cultura de conducció, circulació i mobilitat. 
 
Atès que al Pla de seguretat viària s’estableix una línia de cooperació amb els governs locals, donada la 
importància que té la seguretat viària a les vies urbanes. Una de les accions establertes al Pla de 
seguretat viària per tal d’impulsar un espai continu de seguretat viària i involucrar i coordinar entitats 
públiques i privades en la millora de la mobilitat segura, és la d’establir un marc de col·laboració en 
matèria de seguretat viària entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament per tal de desenvolupar una 
participació millor i més efectiva d’ambdues parts en el disseny, execució i evolució de les polítiques de 
seguretat viària. 
 
D’acord amb el que s’ha exposat anteriorment, ambdues parts acorden subscriure un conveni marc en 
matèria de seguretat viària. Aquesta col·laboració es subjectarà al conveni de col·laboració que s’adjunta 
com a annex al present acord.  
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa realitzada en data 22 de març de 2018. 
 
3.- FONAMENTS DE DRET 
 
D’acord amb els articles 47 i 48 de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim  jurídic del sector públic, que 
atorga potestats a les administracions públiques per formalitzar entre elles convenis interadministratius, 
fixant l’article 49 el seu contingut.   
 
Tenint en compte que la competència per a l’adopció de l’acord correspon al Ple de l’ajuntament de 
Cabrils.  
 
Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents  
 
ACORDS 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració interadministratiu entre l’Ajuntament de Cabrils i el Servei 
Català de Trànsit en matèria de seguretat viària en el desenvolupament de determinades accions en 
matèria de trànsit i seguretat viària.  
 
Segon.- Facultar a l’alcaldessa per a la signatura del conveni i tota la documentació necessària per a 
l’execució d’aquest acord. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord al Servei Català de Trànsit per tal de poder tramitar la signatura del 
conveni de referència. 
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Quart.- Donar trasllat d’aquest acord al Cap de la Policia Local de l’ajuntament de Cabrils als efectes 
escaients.” 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
L’Alcaldessa exposa els motius de la proposta. 
 
Atès que no es produeix cap intervenció, es procedeix a la votació.  

VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el Dictamen, és aprovat per la 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 d’ERC: Senyors/es, Xavier Viudez i Cardona, Raül Serra Fabregà, Maite Viñals 
Clemente i Laia Ferrer Sellés. 

 
12.- Aprovar el Codi Ètic de l’Ajuntament de Cabrils. (Exp. 886/2018) 

 

PROPOSTA D’ACORD 

 
“Identificació de l’expedient: 886/2018. Aprovació del Codi Ètic  
 
Antecedents 

Atès que la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern estableix que els ens locals han d’elaborar un codi de conducta que concreti i desenvolupi els 
principis d’actuació establerts en aquesta llei, n’estableixi altres d’addicionals, si escau, i determini les 
conseqüències d’incomplir-los.  
 
Vist que la redacció del present codi dona compliment al mandat previst en l’article 55.3 de la Llei 
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa realitzada en data 22 de març de 2018. 
 
Fonaments jurídics 
 
Atès la competència del Ple, en virtut dels articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local, 178 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya 
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 63 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les 
Entitats Locals aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny. 
  
Per tot allò anteriorment exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents  
 
ACORDS 
 
Primer. Aprovar inicialment el Codi ètic de l’Ajuntament de Cabrils, d’acord amb l’annex que s’adjunta.  
 
Segon. Sotmetre a informació pública per un termini mínim de trenta dies, mitjançant anunci publicat en 
el Butlletí Oficial de la Província, i en el tauler d'anuncis de la Corporació, perquè aquests puguin 
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examinar l'expedient i formular les reclamacions i els suggeriments que estimin pertinents. De no 
presentar-se reclamacions o suggeriments en l'esmentat termini, es considerarà aprovat definitivament 
sense necessitat d'acord exprés pel Ple. 
 
Tercer. Donar trasllat del present acord a les Entitats beneficiàries de subvencions, als representants 
dels treballadors i funcionaris de l’Ajuntament de Cabrils i ens dependents, així com als portaveus dels 
Grups Municipals als efectes escaients.  
 
Quart.- Publicar el present acord i l’annex que s’adjunta al Portal de la Transparència.” 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents:  
 

Sr. Doñate: L’aprovació d’aquest Codi Ètic ve a reforçar d’alguna manera la imatge, no només dels càrrecs electes, 
sinó també dels treballadors de l’Ajuntament, així com d’entitats o empreses que es relacionen amb 
l’administració municipal. El motiu és bàsicament reforçar allò que recull la llei, allò que està permès i el que no. 
També aprofundir en la transparència i convidar també aquells agents i actors que no estan involucrats 
directament a aprofundir en aquesta transparència i aclarir allò que pot aixecar sospites en la gent, potser 
infundades. El text que es fa servir és el text base de l’ACM i s’ha fet extensiu a aquest conjunt d’actors que hem 
dit.  
 
Atès que no es produeix cap altra intervenció, es procedeix a la votació.  

VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el Dictamen, és aprovat per la 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 d’ERC: Senyors/es, Xavier Viudez i Cardona, Raül Serra Fabregà, Maite Viñals 
Clemente i Laia Ferrer Sellés. 

 
 
13.- Aprovar la modificació Ordenança Fiscal núm. 18 - Taxa prestació servei Escola Bressol, Modificació, 
Ordenança Fiscal. (Exp. 687/2018).  

 

PROPOSTA D’ACORD 

 
“Expedient 687/2014, relatiu a la modificació de l’ordenança fiscal número 18, reguladora de la taxa per 
la prestació del servei d’escola bressol.  
 
El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les 
Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
 
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la nova 
redacció dels preceptes afectats. 
 
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a fi de 
donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, 
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ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels 
tributs locals i alhora com a estri de comunicació informativa dels ciutadans. 
 
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i l’article 12 del text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les Entitats locals adaptin l’aplicació 
de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament propi de cada Entitat.  
 
Les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals, obeeixen al compliment de 
les previsions normatives esmentades anteriorment. 
 
Vist la Memòria justificativa de la Regidora d’ensenyament. 
 
Vist l’informe de legalitat emès per la secretària i l’informe econòmic emès per l’interventor accidental. 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa realitzada en data 22 de març de 2018. 
 
Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’article 6 de l’Ordenança fiscal núm. 18, reguladora 
de la taxa per la prestació del servei d’escola bressol, d’acord amb el redactat que s’exposa de seguit:  
 
“Article 6. Quota tributària 
 
La quantia de la taxa corresponent als conceptes establerts en l’article 2 es determinarà aplicant les 
tarifes següent: 
 
 
 
 

Tarifa 
 
 
 

1. Servei d’escola bressol
1 

 

a. Tarifa del servei per trams de nivell de renda familiar  
 

Tram Nivell de renda familiar Opcions Horaris Import 

1 Inferior a 19.000 € Opció 1 8:45-12:00 h 
15:00-17:00 h 

180,00 € 

Opció 2 8:45-13:00 h 
15:00-17:00 h 

195,00 € 

Opció 3 8:4512:00 h 125,00 € 

Opció 4 8:45-13:00 h 150,00 € 

2 Entre 19.000,01 € i 
50.000,00 € 

Opció 1 8:45-12:00 h 
15:00-17:00 h 

195,00 € 

Opci 2 8:45-13:00 h 
15:0017:0 
h 

210,00 € 

Opció 3 8:45-12:00 h 140,00 € 

Opció 4 8:45-13:00h 165,00 € 
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3 Superior a 50.000,01 € Opció 1 8:45-12:00 h 
15:00-17:00 h 

225,00 € 

Opció 2 8:45-13:00 h 
1:00-17:00 h 

240,00 € 

Opció 3 8:45-12:00 h 170,00 € 

Opció 4 8:45-13:00  195,00 € 

 

b. Tarifa del servei de tardes 
 

Tarda esporàdica (quota diària) pció 3 15:00-17:00 h 10,00€
 

Tarda setmanal (quota mensual) Opció 4 15:00-17:00 h 25,00€
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarifa 
Import

 

 
2. Servei de permanències

2 

 
a. Permanència fixa (quota mensual) .................................................................. 
b. Permanència esporàdica (quota diària) ........................................................... 

 
 

 
 
40,00 € 

 
5,10 € 

 

 
3. Servei de vacances

3 

 
a. Casal d’estiu (quota mensual) ......................................................................... 

 
 
 

115,00 € 

 
4. Servei d’espai infants i família

4
 

 
a. Servei (quota trimestral) .................................................................................. 

 
 
 

20,00 € 

 
5. Sortides escolars 
 

a. Transport “Arboretum”...................................................................................... 
b. Visita a la granja  ............................................................................................. 

 

 
 
 

8,00 € 
 

25,00 € 

 
6. Ús de matalassos per usuaris menjador 
 

c. Manteniment i reparació (quota puntual) ......................................................... 
 

 
 
 

5,00 € 

 
7. Llibres de comunicació amb les famílies 
 

a. Llibreta (quota puntual) ................................................................................... 
b. Diari fi de curs (quota puntual) ........................................................................ 

 

 
 
 

9,00 € 
 

9,00 € 

 
8. Projecte de les aules 
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a. Llibret del projecte ........................................................................................... 

 

 
12,00 € 

 
9. Servei de cuina i menjador 
 

a. Tarifa mensual servei fix 5 dies a la setmana 
.................................................. 

b. Tarifa mensual servei fix 4 dies a la setmana 
.................................................. 

c. Tarifa mensual servei Fix 3 dies a la setmana 
................................................. 

d. Tarifa ús servei esporàdic (per dia) ................................................................. 
e. Tarifa ús servei esporàdic només berenar ...................................................... 

 

 
 
 

135,00€ 
 

110,00€ 
 

90,00€ 
 

8,90€ 
 

1,00€ 

 

1. Tarifes de tarda: 
a. Els serveis de tarda només són pels usuaris dels serveis de mitja jornada (Opció 3 i Opció 4).  
b. La tarifa de tarda esporàdica es correspon a la quota del servei d’una tarda individual.  
c. La tarifa de tarda setmanal es correspon a la quota mensual pel servei d’una tarda a la 

setmana, havent de ser el mateix dia de la setmana.  
 

2. El servei de permanències s’oferirà inicialment només al matí de 08.00 a 08.45. El servei de 
permanència a la tarda s’obrirà sempre i quan hi hagi demanda suficient. 

 
3. El servei de vacances s’oferirà per les tardes del mes de juliol, fins l’últim dia del calendari lectiu. El 

servei s’obrirà sempre i quan hi hagi demanda suficient. 
 

4. El servei d’espai infants i família és per a infants de 0 a 3 anys no escolaritzats a l’escola Bressol. El 
servei consta de dues hores a la setmana.” 

 
Segon.- Adaptar la redacció de la Disposició final de l’Ordenança fiscal núm. 18, reguladora de la taxa 
per la prestació del servei d’escola bressol, per tal d’encabir-hi la modificació aprovada en l’acord primer, 
d’acord amb el redactat que s’exposa de seguit:  
 
“Disposició Final 
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 
29 de març de 2018, començarà a regir a partir del curs 2018-2019 i continuarà vigent mentre no se 
n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran 
vigents.” 
 
Tercer.- Sotmetre el present acord a exposició pública pel termini de 30 dies, comptats des del dia 
següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província, mitjançant la 
inserció de l’anunci corresponent al tauler d’edictes de la corporació i la seva publicació al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona, a efectes de presentació d’al·legacions i suggeriments. 
 
Quart.- L’acord definitiu de modificació de l’ordenança fiscal serà objecte de publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província, amb la inclusió del text complet de l’ordenança.”  
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents:  
 
Atès que no es produeix cap altra intervenció, es procedeix a la votació.  
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VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el Dictamen, és aprovat per la 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 d’ERC: Senyors/es, Xavier Viudez i Cardona, Raül Serra Fabregà, Maite Viñals 
Clemente i Laia Ferrer Sellés. 

 

14.- Aprovar la moció per recuperar el poder adquisitiu del sistema públic de pensions presentada pels 

Grups Municipals d’ ERC, PDIU i MUC (Exp. 844/2018) 

 

PROPOSTA D’ACORD 

 
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

El sistema públic de pensions ha estat víctima de la política econòmica del Partit Popular per haver 

dilapidat el Fons de Reserva de la Seguretat Social, fons creat l’any 2000 amb la finalitat d’atendre les 

necessitats futures del Sistema de Seguretat Social en matèria de prestacions contributives i de la seva 

gestió. Any rere any, fins el 2011 aquest fons ha anat incrementant la seva dotació amb els excedents 

dels ingressos que financen les prestacions contributives fins arribar a 66.815 milions d’euros. Des 

d’aquell any ha anat disminuint la guardiola de les pensions fins arribar als 8.095 milions actuals que té el 

Fons de Reserva. 

La base de les futures pensions contributives són les actuals cotitzacions a la Seguretat Social. Per tant, 

sense uns salaris superiors, i sense recuperar el marc de  les relacions laborals i sindicals a la situació 

anterior a les reformes laborals del PSOE i del PP, no s’entra a solucionar el problema de no tenir diners 

per a fer front a les pensions que es van generant. Tampoc ajuda a mantenir el poder adquisitiu dels 

actuals pensionistes que la revalorització de les pensions sigui del 0,25% quan l’IPC del 2017 ha estat 

d’un 1,1%. 

Això afecta avui a Cabrils al 13,4% de la seva població, a 979 persones. Però l’any 2022, quan es 

calcularà la pensió de jubilació amb els últims 25 anys cotitzats, afectarà a més del 16% de la nostra 

població, més de 1.150 persones.  

Aquest criteri de càlcul és resultat de la progressiva ampliació del període d’anys a computar en la 

reforma impulsada pel govern del PSOE, a proposta de la Unió Europea, l’any 2011 que retarda l’edat de 

jubilació i augmenta el període de cotització per al seu càlcul. El Govern de l’Estat ha proposat que es 

pugui triar per al càlcul l'opció que prefereixi la persona treballadora, bé el sistema actual, bé comptant 

tota la seva vida laboral, ja que per a molts pensionistes els darrers anys de la vida laboral han deixat de 

ser aquells en que més han cotitzat, com a conseqüència de la reforma laboral.  

Les diferents polítiques econòmiques i de mercat de treball, i les diferents reformes laborals, tant del PP 

com del PSOE, no només s’han fet d’esquenes a les persones treballadores sinó que s'han fet lesionant i 

suprimint drets històrics assolits per la classe treballadora i sense objectius que revertissin en les 
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condicions laborals de les persones i en la seva futura situació de pensionista. I no és exagerat pensar 

que ambdós partits estan creant l’escenari per privatitzar part de la pensió de jubilació. 

La situació actual és tan greu que pràcticament s’ha buidat el Fons de Reserva i les mesures que es van 

aplicant o proposant són pedaços que no serveixen per anar a la base del problema que no és altre que 

salaris baixos generen baixes cotitzacions. 

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa realitzada en data 22 de març de 2018. 

Per tots aquests motius, els grups municipals de PDiU, ERC i MUC a l’Ajuntament de Cabrils proposen 

l’adopció dels següents 

ACORDS 

Primer. Instar el Govern de l’Estat a lligar per llei la revalorització de les pensions a l’IPC: les pensions 
no poden revaloritzar-se per sota de l’increment de cost de la vida, i impulsar els canvis legislatius per 
derogar qualsevol mesura que ho contradigui. 

Segon. Establir un salari mínim interprofessional de 1.000 euros, mesura que ja s’ha adoptat en molts 
ajuntaments dels Països Catalans, permetent així augmentar les cotitzacions més baixes. 

Tercer. Adoptar mesures fiscals que premiïn les empreses que apliquin polítiques retributives superiors a 
les recollides en els convenis col·lectius d’aplicació, ja que amb uns salaris superiors s’incrementa 
l’ingrés per cotitzacions. 

Quart. Instar als Grups Parlamentaris a les Corts Generals a la derogació de les reformes laborals 
realitzades pel PP i el PSOE.  

Cinquè. Afavorir la negociació col·lectiva en polítiques retributives perquè aquestes puguin recuperar el 
terreny perdut des de 2007 i recuperar el poder adquisitiu que s’ha vist minvat per la crisi econòmica i 
que revertiria en un increment de les cotitzacions. 

Sisè. Adoptar les mesures necessàries perquè aquells períodes de llarga inactivitat de la persona 
treballadora, de baixa cotització per salaris baixos o per prestació laboral a temps parcial, siguin 
redimensionats per al seu còmput en el càlcul de la pensió de jubilació. 

Setè. Adoptar les mesures necessàries per part del Govern de l’Estat, tant legislatives com de gestió i de 
control, per tenir com a despesa prioritària el pressupost de les pensions derogant la reforma de l'article 
135 de la Constitució espanyola que obliga com a deure primordial al pagament del deute: cal evitar que 
el govern estatal de torn pugui recórrer, per falta de previsió i de sensibilitat social, als estalvis generats 
per les aportacions de molta gent treballadora durant molts anys sense un acord amb els agents socials.  

Vuitè. Promoure el diàleg social a nivell de Catalunya, per tal que en un marc català de relacions laborals 
i amb una Llei Catalana de Protecció Social no sigui possible sostraure els ingressos generats per les 
cotitzacions de les persones treballadores per fer front a la mala gestió i previsió fetes pels diferents 
governs de l’estat. 

Novè. Promoure l’equiparació de les pensions entre homes i dones, diferenciades actualment a causa de 
la bretxa salarial, estudiant l’aplicació d’un factor corrector que compensi la diferència de la pensió per la 
diferència de cotitzacions durant la vida laboral a càrrec dels Pressupostos Generals de l'Estat.  

Desè. Comunicar aquests acords a les entitats municipalistes i als grups polítics al Parlament de 
Catalunya.” 

PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
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Tot seguit es produeixen les intervencions següents:  

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

VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el Dictamen, és aprovat per la 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 d’ERC: Senyors/es, Xavier Viudez i Cardona, Raül Serra Fabregà, Maite Viñals 
Clemente i Laia Ferrer Sellés. 

 
15.- Aprovar la moció per a revertir les reclamacions de l’IVA a entitats culturals i mitjans de comunicació 
públics presentada pels Grups Municipals d’ERC, PDIU i MUC (Exp. 842/2018) 
 

PROPOSTA D’ACORD 

 
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

El Ministeri d’Hisenda, en el seu afany d’obtenir nous ingressos tributaris, està posant en risc el futur de 

les entitats culturals i dels mitjans de comunicació públics del país.  

A partir d’un canvi en la interpretació de la Llei de l’IVA el Ministre Montoro exigeix que el sector cultural i 

els mitjans de comunicació públics abonin a l’Estat l’IVA corresponent a les subvencions rebudes de la 

Generalitat, considerant que són subvencions vinculades al preu del producte.  

Clarament aquesta és una interpretació forçada de la normativa, per això des d’Esquerra Republicana 

vam aprofitar la recent tramitació al Congrés de la Llei de contractes del sector públic per introduir 

esmenes que modifiquen l’articulat de la Llei de l’IVA, evitant precisament aquesta interpretació forçada 

que realitza el Ministeri d’Hisenda. L’esmena va ser aprovada i té efecte des del novembre de 2017. 

Ara bé, el Ministeri d’Hisenda insisteix en aplicar la seva interpretació als exercicis que van de l’any 2012 

al 2017, obligant a entitats culturals i a mitjans de comunicació públics a fer efectiu el pagament de grans 

quantitats de diners i posant en perill la seva sostenibilitat econòmica. 

La mesura afecta, de moment, equipaments com el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), el 

MACBA, el CCCB o el Mercat de les Flors, que ja han anunciat que recorreran la decisió, així com també 

a la Corporació Catalana de Mitjans de Comunicació i no es descarta que es pugui estendre a altres 

entitats que reben ajuts públics.  

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa realitzada en data 22 de març de 2018. 

Per tots aquests motius, els grups municipals de PDiU, ERC i MUC a l’Ajuntament de Cabrils proposen 

d’adopció dels següents 

ACORDS 
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Primer. Exigir al Ministeri d’Hisenda que aturi l’ofec a les institucions culturals catalanes i dels mitjans de 
comunicació públics, renunciant a aquesta interpretació forçada que obliga a abonar els imports de l’IVA. 

Segon. Exigir al Ministre Montoro que centri els esforços de la Hisenda espanyola a lluitar contra el frau 
fiscal de les grans corporacions enlloc d’intentar aconseguir recursos de sectors amb una clara vocació 
social i cultural. 

Tercer. Treballar conjuntament amb la Generalitat de Catalunya i amb les entitats afectades en la 
defensa del sector cultural i del sector audiovisual de Catalunya. 

Quart. Exigir l’aixecament immediat de la intervenció de les finances de la Generalitat a càrrec del 
Govern espanyol. 

Cinquè. Comunicar aquest acord al Ministeri d’Hisenda, als grups polítics al Parlament de Catalunya i a 
les entitats municipalistes.” 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents:  

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

VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el Dictamen, és aprovat per la 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 d’ERC: Senyors/es, Xavier Viudez i Cardona, Raül Serra Fabregà, Maite Viñals 
Clemente i Laia Ferrer Sellés. 

 
 
16.- Donar compte al Ple de la revocació de la delegació de la competència en matèria d’Esports a la 
Regidora Mª Isabel Tamboleo Villalobos, la qual serà assumida per l’Alcaldessa. (Exp. 1645/2015)  

 

El Ple de la Corporació resta assabentat del Decret d’Alcaldia 184/2018, de 20 de febrer, que literalment 
és com segueix:  
 
“Atès que un cop celebrades el passat dia 24 de maig les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial 
Decret 233/2015, de 30 de març i constituït el nou Ajuntament derivat del seu resultat el passat dia 13 de 
juny, resulta necessari procedir a una nova reestructuració en relació amb la delegació de competències.  
 

Atès que els articles 53.3 i 56 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de 

la Llei municipal i de règim local de Catalunya, disposen que l’Alcalde pot delegar l’exercici de les seves 

atribucions. 

 

Atès que l’article 44.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 

d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals, disposa que les delegacions 

s'efectuaran mitjançant Decret de l'Alcaldia i sortiran efectes des de l'endemà de la data del Decret, 

excepte que en el mateix es disposi el contrari. 
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Vist l’article 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la nova 
redacció donada a la mateixa per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, en concordança amb l’article 56 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya. 
 
Fent ús de les atribucions que tinc conferides: 
 
HE RESOLT: 
 
Primer.- Revocar la delegació de la competència en matèria d’Esports a la Regidora senyora Mª Isabel 
Tamboleo Villalobos, mitjançant Decret 667/2015, la qual serà assumida per l’alcaldessa, d’acord amb 
l’article 43 del R.O.F.  
 
Segon.- Notificar personalment la revocació de la delegació, la qual tindrà efectes des del dia d’avui. 
 
Tercer.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d’anuncis de 
la Corporació, de conformitat amb l’article 44.2 del ROF. 
  
Quart.- Donar compte d’aquest decret al Ple de la Corporació en la primera sessió que celebri. 
 
Cinquè.- Difondre aquesta revocació, en compliment del Principi de Transparència, mitjançant la seva 
publicació actualitzada i permanent en la Seu electrònica municipal, en compliment del que disposen els 
articles 5 i següents de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon 
Govern i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i 
Bon Govern de Catalunya.” 

 
Per tot l’exposat anteriorment, l’alcaldia eleva al Ple de la Corporació el següent 
 
ACORD 
 
Donar-se per assabentats i conforme amb el Decret d’Alcaldia núm. 184/2018 de 20 de febrer de 2018. 
 
 
17.- Donar compte al Ple dels informes trimestrals de morositat corresponent al quart trimestre de l’exercici 
2017.  

 

El Ple resta assabentat de l’informe trimestral de morositat corresponent al quart trimestre de 2017. 

18.- Mocions 

PROPOSTA D’ACORD 

 
“MOCIÓ PER L’ALLIBERAMENT DELS PRESOS POLÍTICS, EL RETORN DELS EXILIATS I LA 
DENÚNCIA DE LA DERIVA ANTIDEMOCRÀTICA I AUTORITÀRIA DE L’ESTAT ESPANYOL 
 

Catalunya ha tornat a patir, altra vegada, un nou atac repressiu per part del govern de Mariano Rajoy i el 

bloc del 155, conjurats amb el poder judicial i policial de l’estat. L’onada repressiva contra els catalans i 

les catalanes és majúscula i el govern espanyol està disposat a tot, fins i tot a vulnerar els drets civils, 

polítics i humans més bàsics per tal d’erradicar qualsevol signe de dignitat del poble català. Intenten 

esclafar la voluntat de la sobirania popular empresonant injustament els nostres legítims representants 

públics, tots ells gent de pau.  
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El passat divendres 23 de març quedarà gravat a la memòria del nostre país com un nou dia trist i negre. 

L’empresonament injust, arbitrari i abusiu dels diputats i diputades Carme Forcadell, Jordi Turull, Raül 

Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, i l’exili de Marta Rovira tornarà a ressonar en els annals de la història 

del nostre país com un nou episodi fosc de repressió i de vulneració dels principis democràtics més 

elementals. Un escenari que queda agreujat per la recent detenció del President legítim de Catalunya, 

Carles Puigdemont, totalment incomprensible davant la comunitat internacional. 

 

Un divendres negre no només pel poble català sinó també pel poble espanyol, on cada vegada i amb 

més intensitat els seus ciutadans estan perdent els drets i llibertats més bàsics i inviolables en qualsevol 

país que es pretengui a si mateix com a democràtic i civilitzat. 

 

Davant d’aquesta nova injustícia, d’aquesta ignomínia, d’aquest acte d’autoritarisme intransigent que ens 

recorda de manera inevitable les èpoques més fosques de l’Espanya del segle XX, des del món loca l no 

podem restar impertèrrits i ens alcem per dir sense vacil·lar que continuarem defensant les nostres idees 

polítiques. No hi haurà prou barrots per silenciar-les. Avui, un cop més, volem dir-ho molt alt i clar: 

sempre estarem al costat d’aquells representants que defensen la voluntat del poble, del mandat de l’1 

d’octubre i el resultat de les eleccions del 21 de desembre. 

 

I l’estat, en lloc d’actuar com una democràcia madura, on el diàleg i l’acord són el motor de la cohesió de 

la societat, han decidit oferir cops de porra, menyspreu, humiliació, amenaces i, finalment, presó. Una 

causa general contra l’independentisme, una autèntica cacera de bruixes, feroç i salvatge, sense 

mesura.  

 

Potser, ingènuament, es pensen que manllevant-nos als nostres representants, Carles Puigdemont, 

Carme Forcadell, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Clara Ponsatí, Antoni Comín, Joaquim 

Forn, Josep Rull, Lluís Puig, Dolors Bassa, Meritxell Serret, Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, Marta Rovira i 

Anna Gabriel, ens rendirem i dimitirem d’exercir el nostre mandat democràtic, emanat directament dels 

ciutadans i ciutadans. Res més lluny de la realitat. Ens mantindrem ferms en defensa de la causa més 

justa que hi pot haver: la llibertat i el ple exercici de la democràcia.  

 

Contra la dictadura del 155, trobareu un poble compromès i ferm. Perquè la nostra lluita és la lluita dels 

homes i les dones lliures i justos, que volen ser tractats com a ciutadans i no com a súbdits.  

 

Per tots aquests motius, l’Ajuntament de CABRILS a proposta dels Grups municipals de PDIU, MUC i 

ERC, eleven al Ple els següents acords: 

 

ACORDS 

 

PRIMER.- Exigir la llibertat immediata de tots els presos polítics: Carme Forcadell, Oriol Junqueras, 

Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez. 

 

SEGON.- Exigir el retorn de tots els consellers i polítics catalans exiliats:  Carles Puigdemont, Clara 

Ponsatí, Antoni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret, Marta Rovira i Anna Gabriel, i la garantia del respecte 

absolut als seus drets polítics, ciutadans i humans sense veure’s sotmesos a cap judici pel seu lliure 

exercici polític. 

 

TERCER. Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i protegides en tots els 

tractats internacionals i manifestar la persecució de la lliure expressió, de la vulneració dels drets polítics 
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i humans i del dret a decidir dels ciutadans per part d’un estat que jutja les idees i empresona de forma 

il·legal. 

 

QUART.- Denunciar l’evident manca de separació de poders a l’estat espanyol, així com la manipulació i 

coacció dels mitjans de comunicació per part de l’estat. 

 

CINQUÈ.- Demanar a les institucions europees que no continuïn emparant accions pròpies d’una 

dictadura i apel·lar a la justícia internacional perquè intercedeixi de manera immediata i garanteixi el 

respecte als drets dels ciutadans catalans. 

 

SISÈ.- Instem a totes les entitats del municipi de Cabrils a defensar els drets fonamentals, civils, polítics, 

la llibertat, la democràcia i els nostres legítims representants escollits democràticament del Parlament de 

Catalunya. 

 

SETÈ.- Atenent a la crida del Molt Honorable President del Parlament de Catalunya, el Sr. Roger Torrent, 

aquest ajuntament vol mostrar el seu suport la crida unitària del President i a la plataforma “Espai 

Democràcia i Convivència” que té com a objectius “la defensa de les institucions catalanes, la 

convivència, la cohesió social i els drets i llibertats de la ciutadania”. 

 

VUITÈ.- Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, a l’Oficina 

de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH) així com a l’Associació Catalana de 

Municipis (ACM) i l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), l’aprovació de la present moció.” 

 
VOTACIÓ DE LA URGÈNCIA 
 
Sotmesa a votació la urgència de la moció, és aprovada per la 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 d’ERC: Senyors/es, Xavier Viudez i Cardona, Raül Serra Fabregà, Maite Viñals 
Clemente i Laia Ferrer Sellés. 

 
Atès que no es produeixen intervencions, es procedeix a la votació. 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents:  

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

VOTACIÓ DE LA MOCIÓ 
 
Sotmès a votació el Dictamen, és aprovat per la unanimitat dels assistents amb el següent resultat en la 
votació: 

 
Vots a favor: 
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 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. 

 

19.- Donar compte de les resolucions dictades per l’alcaldia, i dels acords adoptats per la Junta 
de Govern Local des de la darrera sessió ordinària 

El Ple resta assabentat de les resolucions dictades per l’Alcaldia i dels acords adoptats per la Junta de 
Govern Local des de la darrera sessió ordinària. 

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

 
PREGUNTES: 

 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació de la Presidència, quan són les 
vint-i-una hores i quinze 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 

 


