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ACTA DE PLE NÚM. 9/2017 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 30 DE NOVEMBRE DE 2017 
 

 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ:   Ordinària  
CONVOCATÒRIA:    20:00 h. 
DATA:      30 de novembre de 2017 
 
A la vila de Cabrils, quan són les vint hores del dia trenta de novembre de dos mil disset, es reuneixen a 
la sala de sessions d’aquest Ajuntament, prèvia convocatòria realitzada a l’efecte en els termes 
legalment establerts, els membres integrants del Ple que a continuació es relacionen, en sessió 
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 
Sr. Peter Oberle 
Sra. Maria Carme Torres Cassany 
 
Secretària  
Sra. Rebeca Just Cobos 
 
 
Atès que s’ha obtingut el quòrum legal, l’Alcaldia-Presidència declara oberta la sessió, i es passa a 
despatxar els assumptes inclosos en el següent: 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1.- Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de data 2 d’octubre de 2017, acta de la sessió 
extraordinària i urgent de data 25 d’octubre de 2017 i l’acta de la sessió extraordinària i urgent de data 23 
de novembre de 2017. 
 
I.- Part resolutiva de la sessió 
 
2.-Dictamen d’aprovació inicial del Pressupost General de 2018 i Bases d’Execució del mateix, així com 
la plantilla de personal i la Relació de Llocs de Treball, integrats pel de la Corporació, l’Organisme 
Autònom Escola Bressol, l’Organisme Autònom Museu-Col·lecció Municipal i la societat mercantil 
depenent Serveis i Promocions Municipals, S.A. 
 
3.-Dictamen d’aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal 15, reguladora de la taxa per 
drets d’examen. 
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4.-Dictamen d’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança reguladora de la creació de fitxers de 
dades de caràcter personal de l’Ajuntament de Cabrils. 
 
5.- Dictamen d’aprovació de l’expedient de desafectació de bé de domini públic i cessió gratuïta a favor 
del Servei Català de la Salut. 
 
6.- Dictamen d’aprovació de l’addenda econòmica 2018 del Conveni amb el Consell Comarcal del 
Maresme de delegació del Servei d’Assistència Domiciliària. 
 
7.-Dictamen d’aprovació de la cessió a Càritas del 0,7% dels ingressos de la Mostra Gastronòmica 2017. 
 
II. Part no resolutiva de la sessió 
 
8.- Mocions. 
 
9.- Donar compte dels informes trimestrals de morositat corresponents al tercer trimestre de 2017. 
 
10.- Donar compte de les resolucions dictades per l’alcaldia i dels acords adoptats per la Junta de 
Govern Local des de la darrera sessió plenària ordinària. 
 
11.- Precs i preguntes 
 
 
L’Alcaldessa exposa que comença el Ple amb un minut de silenci per totes les víctimes de violència de 
gènere, però també per totes les víctimes dels últims atemptats, per totes les víctimes de totes aquestes 
guerres que hi ha a tot el món, per tota la persecució que fa que hi hagi víctimes mortals, i sobretot de les 
ètnies i de les races. Es fa un minut de silenci per tota aquesta gent.  
 
La regidora de Benestar Social i de la Dona llegeix el manifest contra la violència de gènere: 
 
“ 
 
1.- Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de data 2 d’octubre de 2017, acta de la 
sessió extraordinària i urgent de data 25 d’octubre de 2017 i l’acta de la sessió extraordinària i 
urgent de data 23 de novembre de 2017. 
 
 
Atès que no es produeixen intervencions, es procedeix a la votació de l’esborrany de les actes de la 
sessió ordinària de 2 d’octubre de 2017 i de les sessions extraordinàries de 25 d’octubre i de 23 de 
novembre de 2017. 
 
VOTACIÓ  
 
Sotmesa a votació l’acta de la sessió ordinària de 2 d’octubre de 2017, és aprovada per majoria dels 
assistents amb el següent resultat en la votació: 
 
Vots a favor: 
 

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

 Grup municipal del MUC: Senyor Miguel Doñate Sastre. 

 Grup municipal del PSC: Sr. Peter Oberle. 
 

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. 

 Grup municipal del PP: Sra. Maria Carme Torres Cassany. 
 
 
Sotmesa a votació l’acta de la sessió extraordinària i urgent de 25 d’octubre de 2017, és aprovada per 
majoria dels assistents amb el següent resultat en la votació: 
 
Vots a favor: 
 

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

 Grup municipal del MUC: Senyor Miguel Doñate Sastre. 

 Grup municipal del PSC: Sr. Peter Oberle. 
 

Abstencions: 
 

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

 Grup municipal del PP: Sra. Maria Carme Torres Cassany. 
 
 
Sotmesa a votació l’acta de la sessió extraordinària i urgent de 23 de novembre de 2017, és aprovada 
per majoria dels assistents amb el següent resultat en la votació: 
 
Vots a favor: 
 

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

 Grup municipal del MUC: Senyor Miguel Doñate Sastre. 

 Grup municipal del PSC: Sr. Peter Oberle. 
 

Abstencions: 
 

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

 Grup municipal del PP: Sra. Maria Carme Torres Cassany. 
 
 
2.- Dictamen d’aprovació inicial del Pressupost General de 2018 i Bases d’Execució del mateix, 
així com la plantilla de personal i la Relació de Llocs de Treball, integrats pel de la Corporació, 
l’Organisme Autònom Escola Bressol, l’Organisme Autònom Museu-Col·lecció Municipal i la 
societat mercantil depenent Serveis i Promocions Municipals, S.A. 
 
PROPOSTA D’ACORD 

 
“1. IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT 
 
Expedient de l’Àrea de Serveis Econòmics, relatiu a l’aprovació inicial del Pressupost General de 2018, 
integrat pel de la Corporació, l’Organisme Autònom Escola Bressol, l’Organisme Autònom Museu-
Col.lecció Municipal i la societat mercantil depenent Serveis i Promocions Municipals, S.A., així com de la 
plantilla de personal de l’Ajuntament, de l’Organisme Autònom Escola Bressol i de Serveis i Promocions 
Municipals, S.A. i la Relació de Llocs de Treball de personal de l’Ajuntament, de l’Organisme Autònom 
Escola Bressol i de Serveis i Promocions Municipals, S.A. 
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2. FETS I FONAMENTS LEGALS 
 
El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL), aprovat pel Reial decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, defineix en el seu article 162 els pressupostos generals de les entitats locals com 
l’expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, pot reconèixer l’entitat, i 
els seus organismes autònoms, i dels drets que es preveuen liquidar durant el corresponent exercici, així 
com de les previsions d’ingressos i de despeses de les societats mercantils el qual capital pertany 
íntegrament a l’entitat local corresponent. 
 
Per això el Pressupost General de l’Ajuntament de Cabrils conté el de la pròpia Entitat Local, l’Organisme 
Autònom Escola Bressol, l’Organisme Autònom Museu-col.lecció Municipal i les previsions d’ingressos i 
despeses de la Societat mercantil depenent Serveis i Promocions Municipals, S.A. 
 
Inclou l’estat de consolidació del Pressupost previst a l’article 166.1.c) del TRLHL. 
 
També les Bases d’Execució adaptades a les disposicions generals en matèria pressupostària i a les 
necessitats de l’Entitat, recollint tots els preceptes establerts a l’article 9 del RD 500/1990, i adaptant-se a 
la Instrucció de Comptabilitat aprovada per l’Ordre de 23 de novembre de 2004. 
 
Vistos els informes emesos per intervenció.  
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa realitzada en data 23 de novembre de 2017. 
 
 
3. CONCLUSIONS 
 
En conseqüència, formulo al Ple la següent 
 
PROPOSTA D’ACORD 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General de la Corporació per l’any 2018 i Bases d’Execució 
del mateix, que conté el propi de l’Ajuntament, el de l’Organisme Autònom Escola Bressol, el de 
l’Organisme Autònom Museu Municipal i els estats de previsions de despeses i d’ingressos de la societat 
mercantil dependent Serveis i Promocions Municipals, S.A., el detall resumit dels quals és com segueix: 
PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT 
 
ESTAT D’INGRESSOS 
 
CAPÍTOL   DENOMINACIÓ          IMPORT 
 
1   IMPOSTOS DIRECTES     5.442.000,00              
2   IMPOSTOS INDRECTES              80.000,00 
3   TAXES I ALTRES INGRESSOS   1.847.606,00 
4   TRANSFERÈNCIES CORRENTS               1.637.339,00 
5   INGRESSOS PATRIMONIALS              76.792,60 
      
TOTAL                    9.083.737,60 
 
ESTAT DE DESPESES 
 
CAPÍTOL   DENOMINACIÓ           IMPORT 
 
1   DESPESES DE PERSONAL    3.366,919,13 
2 DESPESES EN BÉNS CORRENTSI SERVEIS     

       4.214.836,64 
3 DESPESES FINANCERES                      77.805,61 
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS                    784.961,31 
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5 FONS DE CONTINGÈNCIA         75.000,00 
6   INVERSIONS REALS               235.487,48 
9   PASSIUS FINANCERS           328.727,43 
 
TOTAL                   9.083.737,60 
 
 
PRESSUPOST DE L’ORGANISME AUTÒNOM ESCOLA BRESSOL 
 
ESTAT D’INGRESSOS 
 
CAPÍTOL   DENOMINACIÓ           IMPORT 
 
 3   TAXES I ALTRES INGRESSOS      212.303,26 
 4   TRANSFERÈNCIES CORRENTS                    365.918,17 
 5   INGRESSOS PATRIMONIALS                               6,00 
      
TOTAL               578.227,43 
 
 
ESTAT DE DESPESES 
 
CAPÍTOL   DENOMINACIÓ              IMPORT 
 
1   DESPESES DE PERSONAL                    450.757,43 
2 DESPESES EN BÉNS CORRENTSI SERVEIS.            

              110.070,00 
6   INVERSIONS                      17.400,00 
 
TOTAL                   578.227,43 
 
 
PRESSUPOST DE L’ORGANISME AUTÒNOM MUSEU MUNICIPAL 
 
ESTAT D’INGRESSOS 
 
CAPÍTOL   DENOMINACIÓ               IMPORT 
 
4   TRANSFERÈNCIES CORRENTS                        29.200,00 
           
TOTAL                                 29.200,00 
 
ESTAT DE DESPESES 
 
CAPÍTOL   DENOMINACIÓ             IMPORT 
 
 2          DESPESES EN BÉNS CORRENTS 
                                I SERVEIS.                   19.200,00 
6                         INVERSIONS REALS                             10.000,00 
      
TOTAL                    29.200,00 
 
 
ESTAT DE PREVISIONS D’INGRESSOS I DESPESES DE LA SOCIETAT MERCANTIL SERVEIS I 
PROMOCIONS MUNICIPALS, S.A. 
 
ESTAT DE PREVISIÓ D’INGRESSOS 
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CAPÍTOL   DENOMINACIÓ               IMPORT 
 
3   ALTRES INGRESSOS                 155.863,64 
4   TRANSFERÈNCIES CORRENTS                        214.518,52 
5   INGRESSOS PATRIMONIALS                                 6,00 
 
     TOTAL              370.388,16 
 
ESTAT DE PREVISIÓ DE DESPESES 
 
CAPÍTOL   DENOMINACIÓ             IMPORT 
 
1                        DESPESES DE PERSONAL                         136.669,24 
2                        COMPRA DE BÉNS CORRENTS  
I SERVEIS.                204.468,92 
3           DESPESES FINANCERES                                    1.500,00 
5           FONS DE CONTINGÈNCIA          27.750,00    
 
TOTAL                   370.388,16 
 
 
Segon.- Aprovar la plantilla de personal de l’Ajuntament, de l’Organisme Autònom Escola Bressol i de la 
societat mercantil depenent Serveis i Promocions Municipals, S.A que s’acompanya com a annex  a la 
present proposta.  
 
Tercer.- Aprovar la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament, de l’Organisme Autònom Escola Bressol 
i de la societat mercantil depenent Serveis i Promocions Municipals, S.A, amb les modificacions 
incorporades i que s’acompanya com a annex a la present proposta.  
 
Quart.- Exposar al públic l’expedient aprovat, mitjançant edicte al Butlletí Oficial de la Província i anunci 
al tauler de l’Ajuntament, als efectes de que durant el termini de quinze dies es puguin examinar i 
presentar les reclamacions que els interessats estimin oportunes. 
 
Cinquè.- Considerar aprovat definitivament el Pressupost, si durant l’esmentat termini no es presenta 
cap reclamació al mateix, de conformitat amb el que disposa l’article 169.1 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.” 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents:  

 

Sr. Pérez: En primer lloc, llegiré la definició de pressupost: “El pressupost és l’instrument que permetrà 

donar resposta a les necessitats del municipi a partir d’una distribució dels recursos econòmics i financers 

obtinguts dels cabrilencs i cabrilenques i de les administracions supramunicipals. Al mateix temps, és 

l’expressió xifrada de les obligacions que, com a màxim, pot reconèixer l’Ajuntament i dels drets que 

preveu liquidar durant l’exercici corresponent.”  

A dia d’avui presentem un pressupost auster, i amb uns objectius de mantenir la qualitat dels serveis 

públics sense incrementar la pressió fiscal als veïns, continuar potenciant un entorn urbà de qualitat, 

apostar per un ajuntament transparent i compromès amb la implementació de les noves tecnologies, 

desenvolupar la participació activa de persones i col·lectius en la vida política tot enfortint el teixit social 

del municipi, reforçar les infraestructures municipals i millorar-ne la gestió, continuar reduint en la 
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mesura del possible el deute municipal, i transformar l’espai públic per a millorar la seguretat i el 

benestar social.  

Vull comentar que s’ha fet una sessió de treball el passat dia 13 d’aquest mes, on van assistir ERC, el 

PSC, MUC, PdiU i on l’equip de govern –PDiU i MUC- va aportar un document dels ingressos de 

l’Ajuntament, la qual vam poder analitzar i parlar d’altres temes del pressupost. També recordo que el 

passat mes d’octubre vam fer la sessió de treball d’ordenances fiscals, amb una proposta de l’equip de 

govern –PDiU i MUC- amb el suport dels grups d’ERC i PSC, es va decidir no incrementar la pressió fiscal 

als nostres veïns del municipi.     

Ara faré una breu presentació de la proposta de pressupost que portem a votació. El projecte de 

pressupost general de la corporació per a l’any 2018 puja a 10.061.533,19 €, amb el següent detall: 

Pressupost de l’Ajuntament: 9.083.737,60 €; Pressupost de l’Organisme Autònom Escola Bressol: 

578.227,43 €; Pressupost de l’Organisme Autònom Museu-Col·lecció Municipal: 29.000 €; Pressupost de 

Serveis i Promocions municipals SEIPRO, S.A.: 370.388,16 €. Em centraré principalment en el pressupost 

de l’ajuntament: El pressupost, anivellat quant a ingressos i despeses, permetrà atendre els 

compliments de les obligacions exigibles i de les despeses de funcionament del servei. Haig de parlar 

dels capítols d’ingressos i de despeses, per deferència al públic que ens acompanya i a la gent que ens 

pugui seguir pels mitjans de comunicació.  

En relació amb el pressupost d’ingressos per a l’exercici 2018, puja la quantitat de nou milions d’euros, 

arrodonint els decimals són 9.000.000 €: 

El capítol I, en aquest cas, està format per una sèrie d’impostos, pugen a 5.442.000 €, representen 

pràcticament el 60% del pressupost d’ingressos. Experimenta un increment de 115.000 €, equival a un 

2% respecte de l’any 2017, derivat d’altes sobre vehicles de tracció mecànica i de la previsió 

p`lantejada per l’equip de govern quant a les plusvàlues. Dins del capitol I, cal destacar l’Impost sobre 

Béns Immobles (IBI), que puja a 3,3 milions d’euros, cosa que suposa el 61% dels impostos directes, i el 

37% del pressupost d’ingressos del 2018. Recordem que el coeficient d’aquest impost que tenim 

establert -que com he dit abans a la reunió d’ordenances vam decidir congelar els impostos i taxes per 

a aquest any 2018- és del 0,47%. Pot anar des del 0,4% fins a l’1,1%. La resta d’impostos que formen 

aquest capítol I, com poden ser l’impost sobre vehicles, les plusvàlues i les activitats empresarials, 

experimenten ajustos als drets reconeguts de l’exercici 2017, atès que l’ajuntament no ha modificat els 

tipus impositius de les ordenances fiscals de l’exercici 2018.  

Quant al capítol II, que són els impostos indirectes, l’impost de construccions (ICIO). En aquest cas té la 

mateixa previsió que l’any 2017. És a dir, 80.000 €. Representa un 0,88% del pressupost d’ingressos.  

Quant al capítol III, taxes i altres ingressos, puja la quantitat d’1,8 milions d’euros, arrodonint, cosa que 

representa el 20,3% del pressupost d’ingressos. Representa un increment del 2% respecte del 2017, 

uns 40.000 €. Destaca la previsió d’ingressos de la taxa del servei CEM.  

Quant al capítol IV, transferències corrents, puja 1,6 milions d’euros. Representa el 18 % del 

pressupost d’ingressos i expereimenta un increment de pràcticament 55.000 €, que representa un 
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3,4% més respecte de l’any 2017, i aquest increment prové de la participació en ingressos de l’Estat 

així com del fons de gestió de deposició de residus de l’Agència de Residus de Catalunya.  

El capítol V, ingressos patrimonials, puja la quantitat de 76.000 €, la mateixa previsió que per a l’any 

2017. Recull els ingressos de naturalesa no tributària procedents de les rendes de propietat o el 

patrimoni de les entitats locals, els interessos de les bestretes i els cànons que corresponguin sobre 

concessions.  

El capítol IX, que són els passius financers, 0€. L’equip de govern no concerta cap crèdit per a finançar 

les seves inversions. Per tant, aquest capítol està a data d’avui a 0 €. Recordo que l’any 2017 es va 

aprovar un crèdit de 279.000 € per a finançar les inversions del pressupost 2017.  

En relació amb el pressupost de despeses per a l’exercici 2018: 

El capítol I de despeses puja 3,3 milions d’euros i representa el 37 % del pressupost de despeses. 

Equival pràcticament a l’impost de l’IBI. Experimenta un increment respecte de l’exercici 2017 de 

125.000 €, que representa el 3,8% més que al pressupost del 2017. Aquest apartat inclou l’increment 

de l’1% de retribucions experimentat l’any 2017. L’1% de pujada que autoritza l’Estat està inclòs en 

aquesta quantitat, així com la previsió del cost del personal que pretén incorporar en el decurs 

d’aquest any 2018 la Corporació; també les promocions internes incloses en l’Oferta Pública i 

acordades en la Mesa Negociadora; la borsa de treball de monitors del Centre Esportiu Municipal. El 

projecte de pressupost que es presenta no conté cap increment de les retribucions del personal de 

plantilla, ja que depèn del fet que s’aprovin els Pressupostos Generals de l’Estat, i a partir d’aquí es 

negocia el percentatge que s’ha d’aplicar d’increment del personal.  

Quant al capítol II, despeses en béns corrents i serveis, puja la quantitat de 4,2 milions d’euros. 

Representa el 46% del pressupost de despeses, i experimenta un increment d’uns 144.000 € respecte 

del 2017, que suposa un increment del 3,5%. En aquest cas, Serveis Socials i Dona incrementa un 

4,27%; Protecció i Salubritat Pública, un 12,28%; Cultura, un 4,75%; a Festes Populars també hi ha un 

7% més que el 2017; Promoció i Foment de l’Esport també estem sobre el 15% més que el 2017; 

Promoció Econòmica, pràcticament el 7% més; Societat de la Informació, pràcticament un 14,5% més; 

Participació Ciutadana, de l’ordre del 2% més respecte del 2017. Altres partides evidentment baixen 

respecte del 2017, per exemple, Infraestructures i Via Pública, -22,1% respecte del 2017. Això té una 

explicació, les inversions que es van fer o es van proposar l’any 2017 respecte de les inversions per al 

2018. Per això hi ha un decalatge en negatiu.  

El capítol III, de despeses financeres, puja a 77.000 €. Experimenta un increment del 2,3% respecte de 

l’any 2017, que és un increment d’operacions de préstecs. L’Ajuntament ha previst concertar una 

operació de renting per a inversió, que és un camió-cistella per a la Brigada Municipal. No sé si heu vist 

el camió que porten en aquests moments. És obsolet, amb moltíssims anys, i tenim problemes 

continus per a passar la ITV, entre la cistella i el propi camió. 

En el capítol IV, transferències corrents, puja la quantitat de 784.000 €. Representa un 8,6% del 

pressupost de despeses i experimenta una disminució de l’1% respecte del pressupost del 2017. 

Aportacions al Patronat Municipal Escola Bressol, per import de 315.000 €, -44.000 respecte l’any 
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2017. Organisme Autònom Museu-Col·lecció Municipal, per import de 29.000 €, uns 2.500 més 

respecte el 2017. I la societat mercantil SEIPRO, per un import de 214.000 €, 26.600 € més respecte 

l’any 2017. També un increment de 5.000 €, en les transferències per a atencions benèfiques a 

persones i emergències socials, mantenint-se les subvencions a entitats.  

En el capítol V, el famós Fons de Contingència, mantenim els 75.000 €, igual que l’any 2017, per a 

possibles atencions sobrevingudes.  

Quant al capítol VI, inversions, puja la quantitat de 235.000 €, un 2,59 % del pressupost de despeses. 

Experimenta una disminució de 271.000 € respecte de l’any 2017. És a dir, un 53 % menys. Tot això té 

una explicació, que ja la faré. Inversió en renting amb un camió elevador. No es concerta cap operació 

de crèdit per a inversions. I s’estudiarà utilitzar el romanent del 2017 per portar a terme inversions 

financerament sostenibles quan disposem de les dades de la corresponent liquidació de data 31 de 

desembre del 2017. És a dir, quan acabi l’any, quan tinguem la liquidació veurem com queden els 

equilibris econòmics i podrem decidir si utilitzem o no, si hi ha superàvit o no. Però per a això hem 

d’esperar encara una mica.  

Quant a transferències de capital, capítol VII, està a zero. Recordem que l’any passat hi havia 34.000 €, 

que era l’última aportació que vam fer per a la restauració de l’orgue de l’església.  

En el capítol iX, amortitzacions de préstecs, puja la quantitat de 328.000 €. Representa pràcticament 

un 4% i té una disminució d’uns 26.000 € (-7,4% respecte del 2017) perquè l’Ajuntament no ha 

concertat cap crèdit durant els anys 2015, 2016 i 2017, ni tampoc aquest any 2018.  

En l’elaboració del pressupost de l’Ajuntament de Cabrils aconseguim un diferencial entre ingressos i 

despeses obtenint un estalvi corrent de 290.258 €, que es destinarà per a finançar inversions o 

operacions de renting financer previstes per al mateix import.  

Cal destacar que en el pressupost 2018, l’Ajuntament no preveu cap concertació d’operació de crèdit, 

seguint la línia de contenció de l’endeutament, i principi de prudència. Aquesta mesura farà possible 

que el nivell d’endeutament de l’Ajuntament, que a finals del 2017 es preveu d’un 33,8%, pugui passar 

a ser a finals del 2018 d’un 30,6%, lluny del límit fixat per la legislació vigent, que com tots sabeu és 

d’un 75%. Treballar per a reduir la ràtio d’endeutament és treballar per a augmentar la capacitat de 

l’Ajuntament per a respondre a imprevistos, així com d’emprendre futures i noves inversions. 

L’Ajuntament de Cabrils és una administració amb els comptes sanejats, com ho corroboren els 

informes emesos per la Intervenció, que conclouen dient que el pressupost consolidat de l’Ajuntament 

de Cabrils per a l’any 2018 compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària, entès com la situació 

d’equilibri o de superàvit en termes de capacitat de finançament i d’acord amb la definició continguda 

en el SEC 95 així com el límit de deute. El SEC 95, que vol dir Sistema Europeu de Comptes, que és en el 

que es basa per a fer aquests informes.  

Aquí acabaria la intervenció quant al pressupost que presentem avui a aprovació. Una cosa que haig 

de dir és el tema de les inversions: En l’últim full del pressupost que teniu, hi ha un Annex amb les 

inversions que proposa l’equip de govern. Com podeu veure, hi ha una sèrie d’arrendaments de 

màquines, que ens obliguen a posar-les a les partides d’inversions. Només això puja 136.000 €. 
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Després, comparat amb el pressupost que teníem l’any passat, amb el qual el Peter va col·laborar 

moltíssim, perquè teníem tot el tema dels aiguats del mes d’octubre. Aleshores vam haver d’injectar-hi 

diners per tal de poder lluitar contra totes aquestes inclemències del temps. Aquí hi ha projectes 

d’urbanisme, projectes tècnics: Hem considerat una quantitat petita, considerada amb l’any passat, de 

16.664 € per a possibles projectes que puguin sortir. Quant a Via Pública i reposició d’infraestructures, 

42.000 €, i Participació Ciutadana 40.000 €. Això puja la quantitat de 235.000 €. La inversió quant a 

infraestructures, 42.000 €, al detall seria no deixar d’atendre la senyalització viària, el mobiliari urbà, 

les reparacions en voreres i vials, repintat de vials i aportacions de terres. Tot això que estem fent a la 

riera després hi ha un manteniment i també considerem una quantitat per a poder anar mantenint el 

que s’està fent a la riera. Això seria quant al capítol d’inversions que proposem al pressupost 2018. 

Però m’agradaria dir que aquí no s’acaba la cosa. Vull dir que aquí s’acaba el pressupost, però 

nosaltres hem anat fent modificacions de crèdit, que són legalíssimes, per tal de tirar endavant altres 

tipus d’actuacions que no estan contemplades en aquest pressupost, ja que aquest és el pressupost 

2018, i el que nosaltres hem fet és modificacions dins l’any 2017. Per exemple, la modificació número 

6/2017, amb un total d’1,3 MEUR, amb la qual vam utilitzar el romanent de tresoreria disponible del 

2016 de l’ordre de 337.000 € precisament per a actuacions en aquestes rieres i torrents, que esteu 

veient aquests dies que s’hi estan fent moltes coses. En la modificació número 21/2017, pujava la 

quantitat de 678.000 €: Aquesta actuació la vam realitzar amb superàvit i són actuacions que veureu 

en no gaire temps, a partir de l’any que ve, que és la renovació de la climatització del centre cívic La 

Fàbrica, uns tractaments per a l’eficiència energètica per separar la part de dalt de la de baix de La 

Fàbrica, la segona fase del clavegueram de Montcabrer, la pavimentació del perímetre exterior de la 

nau municipal i actuacions a l’asfalt de diferents trams del municipi. Aquestes actuacions 

financerament sostenibles pugen 678.000 €. És a dir, que el pressupost té unes inversions, però 

nosaltres no deixem d’invertir utilitzant el romanent de tresoreria, ja que hem estat unes persones que 

hem estalviat i que hem administrat els recursos d’una manera prudent, i per això hi ha aquests 

recursos per poder anar fent actuacions. I aquí no s’acaba la cosa: Hi ha una modificació que també 

vam aprovar recentment, la 22/2017. Aquesta puja 2,9 MEUR. Hi va haver unes desviacions en algunes 

partides i hem hagut de suplementar aquestes partides que van resultar insuficients. En aquest cas 

vam haver de suplementar uns 279.000 € a diferents partides. També hem previst actuacions al Mas 

Maria, per valor d’1,6 MEUR, quant a la masoveria i a actuacions que hem de fer-hi a l’entorn de la 

finca; millora d’un parc públic, 45.000 €; el camp de futbol 7, 250.000 €; actuacions a Can Botella, 

50.000 €; camins escolars-Avinguda Santa Elena, 130.000 €; projecte d’asfaltat i de renovació de 

serveis a la Gleva, 400.000 € pressupostats i la millora de la xarxa informàtica i adquisició de nous 

equips informàtics, 78.000 €. L’Ajuntament finançarà totes aquestes actuacions amb el romanent de 

tresoreria disponible de l’any 2016, per un valor de 2.661.000 €. Comptem amb una subvenció de la 

Diputació de Barcelona per un valor de 134.000 €, per al futbol 7, i també d’unes baixes d’unes 

partides per un import de 125.000 €. 

Com a regidor d’Hisenda, i en nom dels meus companys de l’equip de govern, i en nom de tots, perquè 

en definitiva tots treballem per al municipi, donar les gràcies a tot el personal de l’Ajuntament, i molt 

especialment a Secretaria i a Serveis Econòmics per la seva col·laboració en la confecció d’aquest 

pressupost, que portem avui a aprovació.  
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Sr. Viudez: Un any més, el Govern de Cabrils ens presenta el seu pressupost. És un pressupost que és un 

0,75% inferior, i és un pressupost que, per la nostra experiència, no només és prudent, sinó que pateix 

tantes modificacions al llarg de l’any, que només podem pensar que és una aproximació a allò que 

acabarà essent.  

Enguany el govern ens ha presentat, de moment, unes 23 modificacions, que toca a unes 4 entre Ple i 

Ple. Hem escoltat el regidor d’Hisenda explicant-nos que el 2018 tornarem a autofinançar-nos gràcies al 

romanent de tresoreria i, per tant, el grau d’endeutament és cada cop inferior. Si això es pot fer, ho 

trobem encertat. On són aleshores les nostres diferències? Doncs en algunes de les prioritats polítiques. 

En allò que es diferencien els nostres programes electorals i com es volen tirar endavant amb aquests 

pressupostos alguns projectes. Els en posaré algun exemple. Per una banda, el CEM: quan el govern va 

assumir-ne el control ens va estar dient en tot moment que l’objectiu era l’autofinançament. Entenc que 

aquest continua essent l’objectiu. Però malgrat no tenir les dades d’enguany, sí que ens han avançat en 

aquests pressupostos que per una banda tindrem uns ingressos de 526.000 €, una despesa de 686.000, 

a la qual s’hi d’afegir per una banda la neteja, que pujarà uns 101.000 € addicionals, i l’arrendament de 

les màquines, que seran uns 72.000 € més. Això fa que el dèficit pressupostat sigui d’aproximadament 

uns 334.000 €. Per tant, és una mica preocupant. Això ens agradaria que ens ho aclarissin.  

Al darrer Ple, també ho acaba d’esmentar vostè, es va aprovar a corre-cuita una modificació de crèdit 

per 2,9 MEUR, que suposem que estan d’alguna manera inclosos en aquest pressupost, per 

desenvolupar fonamentalment una sèrie d’obres per al proper any. És una inversió important en un any 

preelectoral, i un dels projectes que compartim és el nou Altell. Però nosaltres plantejaríem d’una altra 

manera què hi ha d’anar, a la parcel·la del Mas Maria. A l’Escola Bressol volen canviar-ne les finestres i 

les portes, i millorar-ne els tancaments. Això saben bé que és un tema que els hem anat repetint els 

darrers anys, però no ens han dit res, per exemple, de la ventilació. Quan podrem millorar la qualitat de 

l’aire d’aquest edifici? Perquè vostès saben que, de vegades, no és de les millors condicions. És a dir, hi 

ha coses que no es poden fer a mitges. Podríem parlar també d’altres aspectes de tipus social: anar 

fugint de la beneficiència en favor d’ordenances més progressives. I aquest any ens han dit que 

accepten una de les nostres propostes en aquest sentit, per a l’Escola Bressol, que esprem que sigui una 

experiència, que tingui èxit, i que no sigui la darrera.          

Què ens expliquen quant al foment de l’ocupació o de la formació? No val a dir-nos que no poden anar 

més enllà d’acceptar uns plans d’ocupació locals, que destinen íntegrament a l’estructura de 

l’Ajuntament, i gens a la petita o a la mitjana empresa de Cabrils. Caldria que ens posessin xifres en 

aquest aspecte: Què és el que dediquem com a Ajuntament amb fons propis?  

Quant a les polítiques d’habitatge, ens agradaria que ens expliquessin quin és el grau de compliment de 

l’ordenança sobre els habitatges buits que vam aprovar en aquest Ple, i les mesures addicionals que 

aquest consistori vol tirar endavant de cara a facilitar que els nostres joves puguin quedar-se a viure a 

Cabrils. Si no prenem mesures correctores, indefectiblement el que farem és provocar l’expulsió 

d’aquells peu no puguin permetre’s un lloguer o comprar un habitatge a Cabrils.  

Bé, doncs aquestes són, entre d’altres, les coses que ens diferencien. A més dels projectes i les 

prioritats. És per això que el Grup municipal d’ERC votarà en contra d’aquests pressupostos.  
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Alcaldessa: Moltes gràcies. Jo li contestaré una cosa sobre el CEM: El CEM, de fet, és un gran problema 

que nosaltres vam heretar ja la legislatura passada. I ho estem portant com podem, verdaderament. Un 

gran problema que es va heretar del govern anterior, que li recordo, encara que a vostè li molesta, que 

governava ERC també. I nosaltres hem heretat aquest gran problema. Li recordo també que el CEM, 

quan nosaltres el vam agafar, i no vam permetre que estigués tancat ni un sol dia, li recordo que estava 

sota mínims. Durant tres anys i mig, allà no s’hi va fer absolutament res. L’empresa que ho tenia 

adjudicat no va fer cap mena de manteniment. Amb una cosa que està funcionant cada dia, de les 7 del 

matí a les 11 de la nit, fins i tot els diumenges al matí, si no es fa un petit manteniment, després el que 

s’ho troba ho ha de fer tot nou, pràcticament. Per tant, això nosaltres ho vam agafar per responsabilitat. 

També li recordo que en la legislatura que li dic, del govern del PSC junta amb ERC, van aprovar aquest 

complex esportiu, CIU en aquell moment, estàvem a l’oposició: Sempre vam votar en contra. Perquè 

vam trobar que eren massa diners per al municipi de Cabrils, que no calia. Amb menys es podria haver 

fet. I ara ens estem trobant les conseqüències. Per tant, trobo que m’estranya, fins i tot és una mica 

irònic, que gent que va aprovar que es fes aquest complex, ara estigui dient a l’Ajuntament de Cabrils, 

als ciutadans, que ens costa un dèficit de 300.000 €. Nosaltres estem salvant el CEM, perquè aquest 

Ajuntament, aquest municipi, va invertir 2,5 MEUR. Per a nosaltres, si no volíem mals de cap, el fàcil 

hauria estat tancar-lo, i s’ha acabat. Però no, nosaltres som responsables. Per tant, aquests 2,5 MEUR 

s’havien de defensar com fos, i tenir aquest complex esportiu obert, com ha estat obert cada dia fins al 

dia d’avui. I així ho continuarem fent, amb un gran sacrifici per a l’equip de govern. Sobretot per a la 

regidora d’Esports, que li porta més mals de cap que una altra cosa. Però som responsables, i una cosa 

que per a mi i per a molts cabrilencs es va equivocar un altre govern, nosaltres l’estem defensant. Això 

és responsabilitat.  

Sr. Pérez: Sr. Viudez, vull fer-li saber que les modificacions de crèdit és una eina que s’utilitza amb tota 

la legalitat del món. No totes les 23 modificacions de crèdit que s’han fet són modificacions de diners: 

Qualsevol acceptació d’una subvenció, vingui d’on vingui, es fa per modificació de crèdit. Per tant, 

modificacions de crèdit amb quantitats importants com les que jo he explicat aquesta nit, en són 4, de 

23. La resta, si vostè agafa la relació de modificacions, veurà que hi ha una sèrie d’incorporacions, que 

cada vegada que s’incorpora un romanent o una subvenció el que es fa és un decret i una modificació de 

crèdit. Això per un cantó. Després, el diferencial de les despeses del CEM, de 334.000 €. Vostè fa la 

lectura que li interessa, però jo considero que el tema de la neteja, que no són 101.000 €, no sé d’on ho 

ha tret aquesta dada, qui li ha donat, però són 89.000 € el que costa amb IVA inclòs la neteja del CEM. 

Però afegir la neteja per incrementar perquè la gent pugui veure que aquest dèficit. És una realitat, però 

no és així com s’interpreta. Nosaltres fem un concurs de neteja, que puja no sé si 1,4 MEUR i el que es fa 

és una relació de les dependències municipals: Cada dependència està valorada amb un total. Això va a 

una partida general de l’Ajuntament, però és que és el mateix per a l’Ajuntament, per la Biblioteca...El 

que passa que vostè ha estat molt hàbil, ha agafat aquesta partida, l’ha sumat al CEM i, clar, la xifra 

creix.  

Sr. Gil: Sobre l’Escola Bressol, aquí no sé si serà tant el que ens separa i el que no. Ja ha dit abans que 

estava d’acord que féssim la modificació per les finestres. Quant a la ventilació, s’ha valorat que no és 

positiu que hi hagi una ventilació forçada amb aires condicionats en una Escola Bressol. Per tant, que les 

condicions de l’Escola Bressol  -a l’estiu deu voler dir- amb un ventilador no sigui suficient i per això 
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hagin d’obrir finestres, és una qüestió que segurament no només passa allà, passarà també a la resta 

d’escoles, perquè normalment a les escoles no hi ha ventilació forçada. Per tant, no sé quina és la seva 

proposta en aquest sentit. I igualment, quant a Joventut, tampoc no coneixem la proposta del seu grup 

quant a l’Espai Jove: Diuen que comparteixen que es faci un nou equipament, però com que 

hipotèticament la Masia per a vostès quedava per a vostès hipotecada, valgui la redundància, per la 

qüestió de la formació en gastronomia, que tampoc no n’hem sabut gaire cosa més durant el darrer any. 

Dirà que diferim, però com que no sé quina és la seva idea, tampoc no li puc dir quina és aquesta 

diferència. Per tant, almenys sí que li agraeixo que dediqui un temps a dir que sí que compartim 

qüestions, com que es posin noves finestres a l’Escola Bressol, i que compartim el fet que hi hagi un nou 

equipament per Joventut. Si venen propostes fonamentades per part del seu grup, doncs seran 

estudiades en els àmbits en què no coincidim, o creu vostè que nosaltres no hi posem mesures.  

Sra. Gómez: Jo respondré sobre el tema que ha comentat del Mas Maria i de l’Altell: Ara nosaltres fem 

unes primeres obres sobre la reparació de l’envolvent del Mas Maria, però li recordo que en el nostre 

programa electoral s’incloïa fer un edifici polifuncional i nosaltres estem essent responsables amb la 

gent que ens ha votat i complir amb el que ens vam comprometre a fer. Per tant, ara farem un concurs 

d’idees per portar a terme l’edifici polifuncional i la urbanització de tota la resta de l’àmbit. Llavors, 

tampoc entenc el problema. Estem essent responsables amb tota la gent que ens va votar duent a 

terme les nostres promeses electorals.  

Sr. Doñate: Per posar un punt còmic després d’una intervenció del regidor d’Hisenda de 35 minuts, 

després de deu minuts també d’intervenció del Sr. Viudez, és que són respostes que ja s’han donat. Ja 

vam comentar en aquest Ple, em sembla que en dos plens: vam parlar de l’habitatge, vam parlar de 

l’afectació que hi havia sobre les ordenances similars en altres municipis, i com havia suposat de facto, 

una mena de moratòria d’expectativa amb el conjunt d’ordenances que se seguien amb el mateix 

model, tot i que el nostre, per sort, no seguia el model que havia estat invalidat. Per tant, de moment 

podríem continuar. Tot i així vam assenyalar en aquest mateix cas, que aquells habitatges que podríem 

dir i que depèn del criteri que havíem establert, que s’havia aprovat aquí per unanimitat, en el Ple, que 

establia un criteri de seguiment d’inspecció durant dos anys per determinar que realment estava 

abandonat des del moment que s’iniciava aquest procés, no valia a dir que des de sempre havia estat 

abandonat. Els que havíem detectat, malauradament o benauradament, diversos d’ells s’han incorporat 

al mercat, començant per la promoció ben coneguda d’una entitat bancària. Per tant, el que no farem és 

perseguir la gent que està fent la feina que volíem, que era moure el parc d’habitatge. De la mateixa 

manera, tots sabem, i ho sabem perquè el Sr. Raül Serra va participar també en el grup de treball, que 

amb el POUM una de les modificacions que es va fer per part del nostre grup, però que vam assumir el 

conjunt de l’equip de govern, i també de la resta de partits que hi van participar, és aquella de permetre 

la divisió d’alguns habitatges justament permetre’n la divisió amb habitatges més reduïts, que 

pressuposem que podrien arribar a ser més accessibles per a la població jove. No és un problema de 4 

anys ni de 8... podrien ser, és tot una hipòtesi. És un problema que no és només de Cabrils dels últims 5 

anys. És un problema de fa més de 30 anys, de tot el Maresme, i especialment de la part nord, dels que 

estan per sobre de l’autopista, que tenim unes taxes molt cares de lloguer, de venda, particularitat amb 

l’edificació, amb habitatges molt grans, habitatges molt grans. La majoria són habitatges unifamiliars 

amb unes superfícies molt grans. Llavors això empeny els nostres joves a marxar, malauradament. 
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També he d’assenyalar que les iniciatives que s’han fet fins a aquest moment per part d’altres governs a 

mi no em semblen adients, com per exemple incorporar habitatges de protecció que poden ser 

comprats finalment pels veïns, que no faciliten un mercat mòbil, com hauria estat el lloguer. 

Evidentment Cabrils té una problemàtica en aquest sentit, tant en el sector privat com en el sector de la 

promoció pública. I esperem que algun dia es pugui solucionar.  

I respecte a l’Altell, també cal assenyalar, ja que és interessant i que tots volem fer alguna cosa millor 

per als joves, jo crec que el lloc bo és l’edifici del Mas Maria, és que recordem que d’aquell espai qui més 

tenia per a dir ja ho ha fet, que són els joves i el personal que ha de treballar en aquell espai. Per tant, jo 

crec que anem pel bon camí. Una altra cosa és que potser nous joves, fent ús d’aquell espai encara 

tinguin millors idees per a transformar a mesura que es faci aquesta construcció. Per tant, jo crec que en 

aquest cas jo crec que és l’ideal. 

Sr. Viudez: Sr. Pérez, quan vostè parla de les xifres, hem de parlar que si assumim nosaltres la gestió del 

CEM tot el que està associat al CEM és Ajuntament. Per tant, s’ha d’incloure també els rèntings, i s’ha 

d’incloure també tot el que hi vagi associat. Això és evident. No és un joc de mans, són ingressos i 

despeses. Aquí no hi ha res a discutir.  

Després, Sr. Gil, quan estava parlant vostè del tema de ventilació, es pot parlar d’aire condicionat, però 

sempre del que hem estat parlant és de ventilació. Vostè sap que a baix, quan es fan les cinc, l’aire és 

irrespirable. Entra vostè a una classe i aquell aire és irrespirable, per qüestions òbvies: a la planta baixa 

hi ha els nadons i els nens més petits, i els nens petits tenen incontinència. Ja sabem que les cuidadores 

estan acostumades, però si els podem facilitar una mica també aspectes com aquest, doncs no estaria 

de més.  

Quant al tema del Mas Maria, evidentment vostès van portar al programa electoral que l’espai del Mas 

Maria fos un espai jove, i vostès estan acomplint el seu programa. És que en cap moment no els hem dit 

que no estan acomplint el seu programa. Els van votar, i vostès van guanyar les eleccions, i estan 

intentant dur a terme el seu programa electoral. És totalment lícit i a més els van escollir per a això. El 

que estem dient és que en tot cas, en tot l’espai del Mas Maria, i el Mas Maria no es cenyeix només a la 

Masia, podem diferir del projecte. És el que estem dient. Vostès tenen un projecte, nosaltres no el 

compartim. I, en conseqüència, no estem d’acord amb aquests pressupostos.  

Sr. Oberle: El meu vot avui als pressupostos serà d’abstenció, perquè lamentablement no he pogut 

estudiar els pressupostos amb detenció, per raons de feina pròpia laboral, per causes alienes al meu 

servei aquí de regidor. La meva intervenció són les paraules que m’he apuntat durant la seva 

intervenció.  

Me hago eco de lo que hablamos en la reunión de presupuestos, que el tesorero del Ayuntamiento 

recomendó, y yo creo que esta afirmación es muy acertada, por eso me hago eco para que conste y se 

oiga también en el público. Creo que si no queremos aumentar la carga fiscal a todos, habría que ir, y 

estamos a tiempo en los próximos años a través de los próximos presupuestos, de analizar los servicios 

que presta el Ayuntamiento, que son varios, desde desagües y limpieza hasta el CEM, el uso de 

polideportivos, las tasas por diferentes intervenciones de técnicos, etc., y poner en contra –existe 
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información en el Ayuntamiento- lo que cuesta cada intervención o cada uso, cada equipamiento, cada 

servicio, y lo que es cubierto por las tasas respectivas. Y realizar luego, en base a estas cifras, una tasa de 

cobertura para todos los servicios, realizar una valoración de cuales de estos servicios son susceptibles 

de un aumento de precios sin que el uso caiga. Porque al final el objetivo es que la multiplicación de 

ambos, usuarios y precio, al final suba y no baje porque una de las variables suba y la otra baje 

demasiado, o desproporcionadamente. Y luego, en función de la susceptibilidad de cada servicio, hacer 

una subida paulatina de las tasas de uso de la intervención combinada con un campaña de información, 

porque al final lo estamos pagando todos, sea por los presupuestos generales, o a través de los usos de 

aquellos servicios que estemos utilizando. Entonces, yo creo que la transferencia es una herramienta 

importante, recalca este mensaje: Lo estás pagando, de forma indirecta o directa. Yo pienso que es más 

justo, en aquellos que no son susceptibles, por temas sociales o de otra índole, económicos, de no ser 

subidos, pero en aquellos que son voluntarios, no necesarios, etc., hacer esta paulatina adecuación para 

llegar a un punto de máxima cobertura de cada servicio.  

Por otro lado, yo celebro mucho las intervenciones en la riera que se están realizando ahora, porque 

siempre he dicho que la situación o el estado de la riera, cuando fue la última gran riada en el 95 ó 96, 

desde entonces constituía un gran riesgo porque confluye a escasos metros de todas las escuelas, 

excepto la Escola Bressol. Y por eso celebro que finalmente este riesgo esté desapareciendo a través de 

la actuación.  

Por otro lado, y ahí no he visto actuaciones, yo creo que el otro gran déficit que tiene es la baja tasa de 

ocupación interior. Los pocos puestos de trabajo que tiene Cabrils, yo creo que eso, si no es la mayor 

causa de que muchos jóvenes dejan el pueblo. Una cosa es la vivienda, la otra cosa es el puesto de 

trabajo. La tasa de desempleo, comparado con el entorno, no es un problema especial aquí, pero los 

pocos puestos de trabajo aquí, sí. No he visto, y creo que se está perdiendo tiempo valioso en políticas 

para fomentar –esto no se hace de hoy para ayer- con el tiempo los puestos de trabajo aquí.  

El meu vot avui serà d’abstenció, essencialment perquè no he tingut el temps necessari per a estudiar a 

fons.                                                                                    

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

 
Abstencions: 

 

 Grup municipal del PSC: Sr. Peter Oberle. 

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

 
3.- Dictamen d’aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal 15, reguladora de la 
taxa per drets d’examen.  
 
 
PROPOSTA D’ACORD 
 
“1. IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT 
 
Expedient núm. 3112/2017: Aprovació provisional de la Modificació de l’ordenança fiscal 15, que regula 
la taxa per drets d’examen. 
 
2. FETS I FONAMENTS LEGALS 
 
Vist que cal modificar l’article 2n “Fet imposable” on es recull una causa d’exempció que ha de quedar 
recollida en l’article 7è “Exempcions i bonificacions”. 
 
El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les 
Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
 
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la nova 
redacció dels preceptes afectats. 
 
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a fi de 
donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, 
ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels 
tributs locals i alhora com a estri de comunicació informativa dels ciutadans. 
 
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i l’article 12 del text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les Entitats locals adaptin l’aplicació 
de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió 
aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que 
s’escaiguin, una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals, obeeixen 
al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment. 
 
Vist l’informe de legalitat emès per la secretària.  
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa realitzada en data 23 de novembre de 2017. 
 
3. CONCLUSIONS 
 
En conseqüència, formulo al Ple, la següent 
 

PROPOSTA D’ACORD 
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Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 15, que regula la taxa per 
drets d’examen, en els seus articles 2n “Fet imposable” i 7è “Exempcions i bonificacions”, d’acord amb el 
redactat següent: 
 

“...Article 2n. Fet imposable 
Constitueix el fet imposable de la taxa per drets d'examen, l'activitat administrativa desenvolupada amb 
motiu de la sol·licitud per a concórrer com a aspirant a proves selectives convocades per aquest 
Ajuntament o els seus organismes autònoms per a la selecció i provisió en propietat o interinatge de les 
places de funcionari i del personal laboral vacants en la plantilla. ” 
 
(...) 
 

“...Article 7è. Exempcions i Bonificacions 
Quedaran exemptes del pagament dels drets d'examen les persones que reuneixin de forma acumulativa 
els dos requisits següents:  
 
1.- Trobar-se en situació de desocupació, acreditant-ho mitjançant certificat de l'Institut Nacional 
d'Ocupació o del Servei d’Ocupació de Catalunya  
2.- No percebre cap tipus de prestacions contributives, acreditant-ho mitjançant certificat emès per la 
Tresoreria General de la Seguretat Social o altres organismes públics.” 
 
Segon.- L’acord definitiu de modificació de l’ordenança fiscal serà objecte de publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província, sota els criteris següents: 
 

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

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

 
Tercer.- Donar trasllat del present acord al Departament de Recursos Humans de la corporació. 
 
Durant el període d’exposició pública de l’ordenança, els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, 
en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat 
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les 
reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense que s’hagin 
presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.” 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
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 d’ERC: Senyors/es, Xavier Viudez i Cardona, Raül Serra Fabregà, Maite Viñals 
Clemente i Laia Ferrer Sellés. 

 Grup municipal del MUC: Senyor Miguel Doñate Sastre. 

 Grup municipal del PSC: Sr. Peter Oberle. 
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Abstencions: 

 

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

 
4.- Dictamen d’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança reguladora de la creació de 
fitxers de dades de caràcter personal de l’Ajuntament de Cabrils. 
 
 
PROPOSTA D’ACORD 
 
“APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE LA CREACIÓ DE FITXERS 
DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE CABRILS 
 

El dia 29 de setembre de 2011, el Ple de l’Ajuntament va aprovar provisionalment l’ordenança reguladora 
de la creació de fitxers de dades de caràcter personal de l’Ajuntament de Cabrils. Atès que durant el 
període d’exposició pública no es van presentar al·legacions, l’ordenança va quedar definitivament 
aprovada i va ser publicada íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 2 de 
gener de 2012, modificada en sessió plenària de 31 de maig de 2012.  
 
L’article 20 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal 
preveu que la creació, modificació i supressió dels fitxers de les administracions públiques només podran 
fer-se per mitjà de disposició general publicada  al Butlletí Oficial de l’Estat o diari oficial corresponent. 
 
L’article 54 del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de 
desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de les dades de caràcter personal, estableix 
el contingut que ha de contenir la disposició general de creació dels fitxers. 
 
L’article 3 de la Llei 32/2010, de l'1 octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades estableix que 
la Corporació Local queda sotmesa sota l’àmbit competencial de l’Autoritat Catalana de Protecció de 
Dades en matèria de Protecció de Dades. 
 
D’acord amb els termes previstos en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de Bases de Règim Local, i 
en el seu cas, en la legislació autonòmica. 
 
La modificació de l’ordenança que es proposa respon al compliment de les previsions normatives 
esmentades anteriorment. 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa realitzada en data 23 de novembre de 2017. 
 
Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
Primer.- Derogar la disposició general relativa a la creació del fitxer XISSAP.   
 
Segon.- Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança reguladora de la creació de fitxers de dades 
de caràcter personal de l’Ajuntament de Cabrils consistent en aprovar ex novo l’Annex 21, 22 i 23 de 
l’ordenança, pel qual es creen els següents fitxers d’acord amb els texts que s’incorporen com a Annex: 
 
 21 fitxer de SERVEIS SOCIALS  
 22 fitxer REGISTRE MUNICIPAL D’ASSOCIACIONS I ENTITATS CIUTADANES 
 23 fitxer INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA CEM CABRILS 
 
Tercer.- Sotmetre a informació pública els presents acords provisionals, així com el text complet de 
l’Ordenança durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de 
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l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de l’ajuntament, per tal que 
s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions. 
 
Quart.- Disposar que, en el supòsit que no s’interposi cap reclamació, els acords  provisionals 
esdevindran definitius i serà publicat en el Butlletí Oficial de la Província el text íntegre de la modificació. 
 
Cinquè.- Disposar que es procedeixi a la inscripció dels fitxers referits a l’acord segon, a l’Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades de caràcter personal, un cop s’hagi produït l’aprovació definitiva de la 
modificació de l’ordenança. 
 
Sisè.- Facultar a l’alcaldessa per adoptar els acords necessaris per formalitzar el present acord.” 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Atès que no es produeix cap intervenció, es procedeix a la votació. 
 
 
VOTACIÓ  
 
Sotmès a votació el Dictamen, és aprovat per unanimitat amb el següent resultat en la votació: 

 
Vots a favor: 
 

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

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

 Grup municipal del MUC: Senyor Miguel Doñate Sastre. 

 Grup municipal del PSC: Sr. Peter Oberle. 

 Grup municipal del PP: Sra. Maria Carme Torres Cassany. 
 
 
5.- Dictamen d’aprovació de l’expedient de desafectació de bé de domini públic i cessió gratuïta a 
favor del Servei Català de la Salut. 
 
PROPOSTA D’ACORD 
 
“En data 24 d’octubre RGE 5111/2017 la Directora de l’Àrea d’entitats públiques, patrimoni i inversions, 
presenta en nom del Servei Català de la Salut en aquest Ajuntament escrit relatiu a l’inici dels tràmits i 
documentació que esdevenen necessaris per a la tramitació de l’expedient patrimonial de cessió del 
terreny i futur construcció del CAP.  
 
El terreny on s’emplaçarà el centre d’atenció primària té una superfície total de 1.122,73 m2, i està format 
per les següents finques registrals:  
 

Finca de Cabrils núm. 3092, IDUFIR: 08095000150727, Inscrita al Registre de la Propietat de 
Mataró núm. 3, Tom 2789, Llibre 73, Foli 172. 
Situació: Carrer Torrent Xaret, 2. 
Referència Cadastral: 7478721DF4977N0000QW. 
Superfície registral: 1.157,75 m2 
Superfície real: 1.013,30 m2 
Llinda al sud amb el carrer Torrent Roig. 
Llinda a l’est amb la finca del carrer Torrent Roig, 25. 
Llinda a l’oest amb el carrer Torrent Xaret. 
Llinda al nord amb la finca de Cabrils núm. 5011, IDUFIR: 08095000246406. 
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Finca de Cabrils núm. 5011, IDUFIR: 08095000246406, Inscrita al Registre de la Propietat de 
Mataró núm. 3, Tom 3235, Llibre 115, Foli 117. 
Situació: Carrer Torrent Xaret, 2. 
Referència Cadastral: 7478719DF4977N0001AE. 
Superfície registral: 109,43 m2 
Superfície real: 109,43 m2 
Llinda al sud amb la finca de Cabrils núm. 3092, IDUFIR: 08095000150727. 
Llinda a l’est amb la finca del carrer de Can Xurroia, 2. 
Llinda a l’oest amb el carrer Torrent Xaret. 
Llinda al nord amb el carrer de Can Xurroia. 

 
Consten a l’expedient administratiu els informes del tècnic municipal, i de la secretària de l’ajuntament als 
efectes de donar compliment a la regulació continguda en la normativa sectorial sobre els béns dels ens 
locals.  
 
Prèviament a la cessió del domini dels terrenys, procedeix la tramitació prèvia o acumulada de 
l’expedient de desafectació per transformar la qualificació jurídica d’un bé de domini públic a bé de 
caràcter patrimonial, expedient sobre el que cal acreditar la seva oportunitat i legalitat segons ve regulat, 
entre d’altres, en l’article 81 de la LRBRL.   
 
L’òrgan competent per l’adopció de l’acord que es formula és el ple municipal, segons preveuen els 
articles 20 i 49 del RPEL, i els articles 204.5 i 211.2 de la LMRL, i es requereix el vot favorable de la 
majoria absoluta dels membres del ple segon preveuen els articles 114.3 lletres m) i n) del TRLMC i 
l’article 47.1 lletres n) i ñ) de LRBRL. 
 
Vistos els informes tècnics i jurídics emesos a l’expedient. 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa realitzada en data 23 de novembre de 2017. 
 
Per tot l’exposat,  en exercici de les competències que atribueix a les corporacions locals els articles 
204.5 i 211.2 de la LMRL, es proposa l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 

 
Primer.- Incoar expedient de desafectació del domini públic de la parcel·la que es descriu a continuació, 
amb la finalitat que aquesta tingui la consideració de bé patrimonial per a la cessió gratuïta del domini al 
Servei Català de la Salut, ens adscrit al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, i de 
conformitat amb allò que estableix l’article 20 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre.  
 
Descripció: Parcel·la ubicada al carrer Torrent Xaret 2, amb una superfície total de 1122,73 m2, formada 
per les següents finques: 
 

Finca de Cabrils núm. 3092, IDUFIR: 08095000150727, Inscrita al Registre de la Propietat de 
Mataró núm. 3, Tom 2789, Llibre 73, Foli 172. 
Situació: Carrer Torrent Xaret, 2. 
Referència Cadastral: 7478721DF4977N0000QW. 
Superfície registral: 1.157,75 m2 
Superfície real: 1.013,30 m2 

 
Finca de Cabrils núm. 5011, IDUFIR: 08095000246406, Inscrita al Registre de la Propietat de 
Mataró núm. 3, Tom 3235, Llibre 115, Foli 117. 
Situació: Carrer Torrent Xaret, 2. 
Referència Cadastral: 7478719DF4977N0001AE. 
Superfície registral: 109,43 m2 
Superfície real: 109,43 m2 
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Classificació del sòl: Sòl Urbà. 
 
Qualificació del sòl: Sistemes Generals, clau 5: Equipaments Generals. 
 
Usos previstos: Sanitari-assistencial: Hospitals, Centres Extra-Hospitalaris i Residències d’avis. 
 
Condicions edificació: L’edificació s’ajustarà a les necessitats funcionals dels diferents equipaments, al 
paisatge i condicions ambientals, que caldrà respectar, i d’integració en el sector on s’emplacin. 
Prèviament a la construcció dels corresponents edificis, s’aprovarà un Pla Especial de desplegament de 
Pla en aquest punt. 
 
Segon.- Incoar expedient administratiu de cessió gratuïta del domini a favor del Servei Català de la 
Salut, el domini de la finca descrita a l’apartat primer, destinat a la construcció i ús de Centre d’atenció 
primària. Es produirà la reversió automàtica del terreny cedit al patrimoni de l’ajuntament de Cabrils en 
els terminis i els supòsits previstos en l’article 50 del RPEL. 
 
Tercer.- La construcció de l’equipament sanitari a que fa referència aquest acord podrà ser dut a terme 
pel propi Servei català de la Salut o per un tercer mitjançant qualsevol negoci jurídic, si bé la prestació 
del servei sanitari en el mateix haurà d’efectuar-lo únicament el Servei Català de la Salut a través de les 
seves entitats proveïdores de serveis sanitaris.  
 
El terreny no disposa d’edificacions preexistents per tant és apte per a la construcció, i comporta que no 
sigui necessari per part de l’ajuntament la realització d’actuacions d’enderroc.  
 
L’Ajuntament garantirà que el terreny compti amb abastament d’aigua, evacuació d’aigües, 
subministrament d’energia elèctrica amb la potència suficient per l’execució de l’obra i el posterior 
correcte funcionament de l’equipament sanitari, així com amb la instal·lació d’una estació transformadora 
d’energia en el supòsit de ser necessari i el vial que dóna davant el solar es trobarà pavimentada la 
calçada i tindrà encintades les voreres. Correspondrà a l’ajuntament cedent, per tant, l’adopció de les 
mesures necessàries per aconseguir el seu destí a plena satisfacció del cessionari, sense cap cost o 
càrrega per aquest. 
  
Tots els supòsits i taxes relacionats amb el centre gaudiran de les exempcions i bonificacions previstes 
en el RD 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el TRLRHL, i en les ordenances fiscals.  
 
Quart.- Donar trasllat del present acord al Servei Català de la Salut, i sotmetre’ls a informació pública per 
un termini de trenta dies, mitjançant anunci que s’exposarà en el tauler d’anuncis de l’ajuntament i 
s’inserirà en el BOPB i en el DOGC. Durant aquest termini es podran presentar al·legacions i els 
suggeriments que es considerin pertinents.  
 
Cinquè.-  Transcorregut aquest termini sense reclamacions, s’entendrà aprovat el corresponent 
expedient de forma definitiva sense necessitat d’un nou acord. 
 
Sisè.- Donar compte al Departament de Governació de la Generalitat de l’acord de cessió.  
 
Setè.- Faculta a la senyora Alcaldessa Presidenta perquè assistida de la Secretària formalitzi la cessió 
esmentada i subscrigui els documents que siguin necessaris per a la plena efectivitat d’aquest acord.  
 
Vuitè.- Contra els presents acords, per tractar-se d’actes de tràmit no qualificats, no procedeix la 
interposició de cap tipus de recurs. No obstant i això, els interessats en el procediment podran presentar 
qualsevol recurs que considerin oportú.” 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents:  
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Sra. Tamboleo: Simplement és la cessió del terreny perquè es pugui fer el nou CAP, amb una sèrie de 
documentació que ens han demanat des de CAT Salut, i quan tinguin tot això, ells ho podran aprovar pel Ple i l’any 
2018 poden començar a fer el projecte que ens van prometre.  
 
Alcaldessa: També hem de dir que fa qüestió d’uns mesos vam demanar hora amb el CAT Salut precisament per 
dir que a Cabrils tocava un CAP nou en lloc d’un barracó, que ja portàvem molts anys amb els barracons. A més a 
més, allà em vaig assabentar que aquest barracó ja era de segon mà, i la veritat és que de seguida ens van dir que 
sí. Van dir que havíem de cedir el terreny. Van venir a fer una visita per mirar dels terrenys que nosaltres oferíem, 
que eren tres, quin els agradava més al Servei Català de la Salut. I van coincidir amb nosaltres, que era el del centre 
del poble, perquè és de l’ajuntament, no s’hi ha de fer pràcticament res i, sí que perdrem unes places 
d’estacionament, però, segons ens van comunicar, i si m’equivoco em corregeixes, el CAP serà de 700 m2 
aproximadament, però en dues plantes, perquè els agrada més en dues plantes que no pas en una de sola. Per 
tant, suposo que agafarà un tros del pàrquing i sempre hi haurà aparcament sobretot per als usuaris del CAP que 
hi vagin i trobin aparcament. A primers d’any faran el projecte executiu i es començaria la construcció el 2019.           
 
Atès que no es produeix cap altra intervenció, es procedeix a la votació. 
 
VOTACIÓ  
 
Sotmès a votació el Dictamen, és aprovat per unanimitat amb el següent resultat en la votació: 

 
Vots a favor: 
 

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

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

 Grup municipal del MUC: Senyor Miguel Doñate Sastre. 

 Grup municipal del PSC: Sr. Peter Oberle. 

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

 
6.- Dictamen d’aprovació de l’addenda econòmica 2018 del Conveni amb el Consell Comarcal del 
Maresme de delegació del Servei d’Assistència Domiciliària. 
 
PROPOSTA D’ACORD 
 
“1.- IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT 
 
Expedient núm. 2037/2017: Addenda econòmica del Conveni entre l’Ajuntament de Cabrils i el Consell 
Comarcal del Maresme per a la delegació de la competència del servei d’atenció domiciliària, exercici 
2018. 
 
2.- ANTECEDENTS 
 
En data 29 de setembre de 2017, es va formalitzar el Conveni entre el Consell Comarcal del Maresme i 
l’Ajuntament de Cabrils, per a la delegació de la competència del servei d’atenció domiciliària. 
 
Atès que cal aprovar l’addenda econòmica corresponent a l’exercici 2018, essent com segueix: 
 

Concepte Preu/hora (IVA inclòs) Hores Preu total 

SAD social 16,25 € 1500 24.375,00€ 

SAD dependència   5,52 € 9000 49.680,00€ 

Coordinació SAD 16,25 € 24 390,00€ 
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Total anual  10.524 74.445,00€ 

 
Vist la clàusula cinquena del Conveni on es preveu la seva pròrroga a partir de l’aprovació de la 
corresponent addenda econòmica. 
 
Vist l’informe favorable emès per la treballadora social, en data 23 de novembre de 2017. 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa realitzada en data 23 de novembre de 2017. 
 
3.- FONAMENTS JURÍDICS 
 
Vist el que disposa l’article 25.2.e) de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local (en 
endavant, LBRL), i l’article 66.3.k) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text 
refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya (en endavant, TRLMRLC), sobre la competència 
dels municipis en matèria de prestació dels serveis socials. 
 
D’acord amb el que disposa l’article 49.2n de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic. 
 
4.- CONCLUSIONS 
 
Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
Primer.- Aprovar l’addenda econòmica 2018 corresponent al conveni entre l’Ajuntament de Cabrils i el 
Consell Comarcal del Maresme, per la delegació de competència del servei d’atenció domiciliària, amb 
efectes des del dia 1 de gener de 2018 fins el dia 31 de desembre de 2018. 
 
Segon.- Comprometre’s a dotar de forma adequada i suficient l’aplicació pressupostària que 
correspongui del pressupost municipal de l’exercici 2018. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats als efectes escaients i al Departament de serveis 
econòmics de la corporació.” 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents:  
 

Sra. Tamboleo: Com sabeu, entre l’Ajuntament de Cabrils i el Consell Comarcal es va fer un conveni. El 31 de 

desembre s’havia de fer una pròrroga, i és això, una pròrroga per a l’any 2018.   

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

 
Vots a favor: 
 

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

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

 Grup municipal del MUC: Senyor Miguel Doñate Sastre. 
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 Grup municipal del PSC: Sr. Peter Oberle. 

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

 
7.- Dictamen d’aprovació de la cessió a Càritas del 0,7% dels ingressos de la Mostra 
Gastronòmica 2017. 
 
PROPOSTA D’ACORD 
 
“CESSIÓ DEL 0,7 % DELS INGRESSOS PROVINENTS DE LA VENDA DELS TIQUESTS DE TAST I 
BEGUDA DE LA MOSTRA GASTRONÒMICA DEL 2017  
 
El Ple de l’Ajuntament, en sessió de nou de març de 2006, va aprovar la cessió del 0,7 % dels ingressos 
provinents de la venda de tiquets de tast i beguda de la mostra gastronòmica, al Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament. Aquest acord va ser revocat per acord del Ple de l’Ajuntament de data 
29 de setembre de 2011, tot acordant que aquests recursos es donarien a Cáritas, ja que és una 
institució que atén situacions que poden ser més properes i urgents. 
 
De la comptabilitat de la societat mercantil Serveis i Promocions Municipals, S.A., organitzadora de la 
Mostra Gastronòmica de l’any 2017, resulta que els ingressos per venda de tiquets de tast i de begudes, 
prèvia deducció dels impostos corresponents, han pujat la quantitat de cent trenta-dos mil dos-cents 
setanta-nou euros amb trenta-nou cèntims (132.279,39 eur). 
 
L’import d’aquesta cessió corresponent a l’any 2017, pujaria la quantitat de nou-cents vint-i-cinc euros 
amb noranta-cinc cèntims (925,95 eur). 
 
L’article 22.2.c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, disposa que amb 
caràcter excepcional es podran concedir de forma directe les subvencions en que s’acreditin raons 
d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o d’altres degudament justificades que dificultin la seva 
convocatòria pública. 
 
En el Pressupost Municipal de 2017, existeix consignació nominativa a l’aplicació pressupostària 
432.461.05 per a aquesta finalitat, per un import de 1.000 euros. 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa realitzada en data 23 de novembre de 2017. 
 
Per tot l’anterior, es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Aprovar la cessió a Càritas del 0,7 % dels ingressos de la Mostra Gastronòmica del 2017, que 
puja la quantitat de nou-cents vint-i-cinc euros amb noranta-cinc cèntims (925,95 euros), completant-la 
fins a l’import de mil euros (1.000 eur) que s’han previst al Pressupost Municipal de 2017 per a aquesta 
finalitat. 
 
Segon.- Aprovar la despesa per import de 1.000 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
432.461.05 del Pressupost Municipal vigent. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord a Càritas i al departament de serveis econòmics, als efectes 
escaients.” 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents:  
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Alcaldessa: Això és el que es fa cada any de cessió a Càritas del 0,7 % de la Mostra Gastronòmica. No puja la 
quantitat que ingressem, però sempre reservem al pressupost 1.000 €, perquè normalment el 0,7% no arriba als 
mil euros. Ho hem fet així des de fa bastant temps i continuem fent-ho.   
 
Atès que no es produeix cap altra intervenció, es procedeix a la votació.  
 
VOTACIÓ  
 
Sotmès a votació el Dictamen, és aprovat per unanimitat amb el següent resultat en la votació: 

 
Vots a favor: 
 

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

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

 Grup municipal del MUC: Senyor Miguel Doñate Sastre. 

 Grup municipal del PSC: Sr. Peter Oberle. 

 Grup municipal del PP: Sra. Maria Carme Torres Cassany. 
 
 
8.- Mocions 

MOCIÓ CONTRA LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES 
 
“El passat 25 de novembre la necessitat de la celebració, un any més, del dia contra la violència envers 

les dones, posava novament de manifest que seguim vivim en una societat on la meitat de la població és 

reiteradament discriminada, violentada i assassinada simplement per la seva condició de DONA, fet que 

ens allunya encara molt de viure en una societat igualitària i garant del respecte dels drets humans. 

Durant el que portem viscut de l’any 2017 s’han produït 22 feminicidis als països catalans i la línia 

d'atenció a les dones en situació de violències del principat, ha rebut 4.252 trucades durant els 5 primers 

mesos d'enguany. 

No ens podem permetre viure en un estat a on la violència masclista sols és considerada com a tal quan 

qui l'exerceix és la parella o l’ex parella de la dona. Que no atorga ni la meitat d'ordres de protecció i 

allunyament a les dones i infants víctimes de violència. I que retalla la Llei d'Igualtat efectiva entre dones 

i homes aprovada pel Parlament de Catalunya i sorgida del consens social. 

Necessitem un estat que faci ús de totes les eines que té al seu abast per acabar amb aquesta xacra i 

aposti per un pacte que defensi la tolerància zero envers aquesta violència. Tant pel que fa als casos 

més flagrants - assassinats i violacions- com amb totes aquelles violències simbòliques i quotidianes -

com la invisibilització de les dones o la hipersexualització dels seus cossos- que suposen un menyspreu, 

una discriminació i una desigualtat cap a les dones. 

Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Cabrils proposa d’adopció 

dels següents 

ACORDS 

Primer. L’Ajuntament de Cabrils manifesta el seu rebuig i condemna qualsevol forma de violència 
masclista que s’exerceix diàriament contra moltes dones i que representa una  greu  vulneració  dels 
drets humans fonamentals. 
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Segon. Encoratjar a tota la societat civil a mostrar una tolerància zero envers qualsevol manifestació de 
violència. 

Tercer. Continuar treballant pel compliment dels protocols d’atenció a les dones víctimes de violència 
masclista de manera coordinada amb tots els agents implicats i les entitats de dones.  

Quart. Seguir impulsant campanyes de sensibilització, de prevenció i d’informació a tota la ciutadania, de 
forma especial als centres d’educació, per arribar especialment a l’adolescència i jovent del municipi. 

Cinquè. Comunicar aquest acord a la Generalitat i el Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de 
Municipis i l’Associació de Municipis per la Independència.” 

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

 
Vots a favor: 
 

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

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

 Grup municipal del MUC: Senyor Miguel Doñate Sastre. 

 Grup municipal del PSC: Sr. Peter Oberle. 

 Grup municipal del PP: Sra. Maria Carme Torres Cassany. 
 
 
Atès que no es produeixen intervencions, es procedeix a la votació. 
 
 
VOTACIÓ DE LA MOCIÓ 
 
Sotmesa a votació la moció, és aprovada  per unanimitat amb el següent resultat en la votació: 

 
Vots a favor: 
 

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

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

 Grup municipal del MUC: Senyor Miguel Doñate Sastre. 

 Grup municipal del PSC: Sr. Peter Oberle. 

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

9.- Donar compte dels informes trimestrals de morositat corresponents al tercer trimestre de 
2017. 

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

Sr. Pérez: Aquestes 31 factures que ens han desequilibrat el pagament a 30 dies fa que la mitja total paguem a 
31,23 dies. Això és degut al fet que aquest període de juliol a setembre és un període complicat amb moltes 
vacances, i de vegades queda alguna factura arraconada i no comptabilitzada, i fa que es desviï aquest període de 
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pagament de 30 dies. De 281 factures, que pugen 581.000 €, n’ha ha 31, que pugen 38.000 €, que han 
desequilibrat una mica aquests 30 dies. 31,23 dies. L’últim trimestre de l’any ja farem les coses correctes.    

10.- Donar compte de les resolucions dictades per l’alcaldia i dels acords adoptats per la Junta de 
Govern Local des de la darrera sessió plenària ordinària. 
 
El Ple de la Corporació resta assabentat de les resolucions dictades per l’alcaldia i dels acords adoptats 
per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió.   
 

Sra. Vinyals: Hem trobat a les Juntes de Govern que es paga una factura al CSI, quan aquí s’havia dit que no es 
pagaria. El que em té una mica desconcertada és que el que a nosaltres ens va fer saltar la llebre quan el contracte 
era partit o no partit, és que hi havia dues comandes, dues adjudicacions: Una de 25 equips d’il·luminació i una de 
29 projectors que, segons vau explicar, s’havia hagut de fer, i per això l’errada que vau reconèixer, perquè 
l’informe no estava ben fet i se’n necessitava un altre. I ara, curiosament, es paga una factura i l'altra no es paga.  
 
Alcaldessa: Han presentat la reclamació separada, però també s’ha pagat. Estan totes dues pagades.  
 
Sra. Vinyals: I llavors, el material qui se’l queda? L’Ajuntament?  
 
Alcaldessa: Nosaltres, evidentment. Si paguem, és de l’Ajuntament. 
 
Sra. Vinyals: Llavors, es comet una il·legalitat que, finalment, pagant...és simplement curiositat.  
 
Alcaldessa: Sí, jo li explico. No va ser cap il·legalitat, va ser una equivocació que vam reconèixer des del minut zero, 
i s’ha pogut arreglar de la següent manera: Nosaltres vam dir que aniríem al jutjat, que és el que li vaig dir a vostè, i 
ja el jutge dirà qui ha de pagar. Els serveis jurídics de la casa van preguntar externament perquè aquests senyors 
havien presentat una reclamació patrimonial. Llavors, ens van aconsellar que paguéssim perquè perdríem la 
reclamació patrimonial, i encara ens costaria les costes del judici. Per tant, era millor arribar a un acord i pagar, 
que és el que s’ha fet. I ara tot això és de l’Ajuntament.  
 
Sra. Vinyals: D’acord. Suposo que feta la llei... 
 
Alcaldessa: No, no...Ni feta la llei, ni feta la trampa. He reconegut des del primer moment que ens vam equivocar. 
A partir d’aquí han anat sorgint les coses com han anat sorgint. 
 
Sra. Vinyals: Jo t’he reconegut que ho vas reconèixer, però sobta que una cosa... 
 
Alcaldessa: Nosaltres els vam dir que vinguessin a recollir el material. No van venir. Els vam portar el material, no 
van voler i van dir que ens portarien al jutjat. A bones vam mirar d’arreglar-ho. Torno a repetir, quan van dir que 
ens portarien al jutjat ens van aconsellar que paguéssim perquè era una reclamació patrimonial, i les reclamacions 
patrimonials, normalment, en casos així, hauríem hagut de pagar les costes del judici. Hem volgut estalviar uns 
diners, els paguem i ja està. Ho hem pagat en dues vegades perquè la reclamació l’han feta en dos cops diferents.  
 
Sra. Vinyals: Hi ha una Junta de Govern del 4 de setembre i una del 30 d’octubre.  
 
Sra. Vinyals: Després una altra cosa: En una altra Junta de Govern, vam parlar de l’acomiadament de l’anterior 
director del CEM, es va parlar que era improcedent. Vau defensar que no ho era, i ara ens trobem que s’han hagut 
de pagar quasi 9.000 €. 
 
Alcaldessa: Els diners que s’han pagat és la quitança. El que en aquell moment li pagàvem, l’acomiadament 
improcedent, que ja vam reconèixer des del primer moment que era improcedent, que el fèiem fora per falta de 
confiança, i això no és tangible, no pots demostrar que aquell acomiadament és procedent. Per tant, vam acceptar 
des del primer moment que era un acomiadament improcedent. Es va fer un taló en el mateix moment que se li 
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notificava l’acomiadament. Ell s’havia informat i no va voler acceptar aquells diners. Per tant, el que se li paga ara 
són aquests diners.  
 
Sra. Vinyals: Però són quasi 9.000 €.  
 
Alcaldessa: No sé la quantitat exacta que és. 
 
Sra. Vinyals: Puc fer una pregunta a la Sra. Tamboleo? La gent del voley s’han posat en contacte amb nosaltres 
perquè diu que fa més d’un any que estan demanant un material, un material tan senzill com dues gàbies per a 
guardar el material i un armariet amb clau per guardar les fitxes i una guardiola petita, i que no hi ha manera, que 
estan una mica desesperats, que les fitxes les tenen a casa, i que si nosaltres podíem fer la pregunta de quan 
arribarà aquest material, si està previst o no, perquè no tenen ni resposta, pel que sembla.  
 
Sra. Tamboleo: Jo no he vist la instància, també t’ho dic.  
 
Sra. Vinyals: Jo la tinc, si vols te l’ensenyo.  
 
Sra. Tamboleo: Em fas un favor. I tot això que demanen, en tot cas, se li pot comprar abans que acabi l’any. No hi 
ha cap problema. Ja em posaré en contacte amb ells, i que em diguin què és el que necessiten i abans que acabi 
l’any ho tenen.  
 
Alcaldessa: En principi es va endarrerir una mica perquè s’havia de reorganitzar el pavelló, on cadascú ha de tenir 
les seves gàbies. S’està fent un estudi per veure com ho muntem, perquè per exemple, els d’esgrima tenien totes 
les coses allà en un lloc que és de pas per anar als vestidors, i no és de rebut. Per tant, vam dir que havíem de 
comprar gàbies i armaris, però per a tothom. Es deu haver endarrerit per això. Ja es va parlar amb els del voley. Jo 
des d’aquí demanaria que la gent que té porta oberta directament a l’Ajuntament, amb la regidora, que trobo que 
no cal anar a parlar amb l’oposició d’un tema d’armaris i de gàbies, perquè ja s’ha parlat amb ells diverses vegades, 
i saben el problema que hi ha. És més, hem tingut reunions, hem parlat amb ells, saben que ho farem. Per tant, ... 
 
Sra. Vinyals: Suposo que han vingut a buscar a l’oposició perquè, segons ells, han parlat amb la regidora i no tenen 
resposta i hi ha instàncies d’entrada sense resposta. 
 
Alcaldessa: Ells saben que l’estudi que estem fent és per a tothom. Llavors, tothom ha de tenir els mateixos 
armaris i les mateixes gàbies. I això no es fa en dos dies perquè allà hi ha una casuística diferent. Estem fent un 
estudi global de com podem fer-ho.  
 
Sra. Tamboleo: És que precisament, del voley, han vingut setmana rere setmana, i sempre els he rebut. Sempre. És 
un tema de què hem parlat. No és que no tinguem resposta, és que totes les vegades que han vingut els he 
contestat. 
 
Sr. Doñate: Voldria aprofitar l’excusa per fer una cunya publicitària, perquè casualment una de les propostes dels 
pressupostos participatius és, suposo que el club de voley ha demanat, que li posin mobiliari. Per tant, si han sigut 
ells, que no ho sabem, poden votar, com tots els veïns de Cabrils en els pressupostos.  Fins el diumenge es pot.  
 
Sra. Vinyals: Ho he vist, i he pensat que potser havien sigut ells. 
 
Sr. Doñate: Aprofito, perquè ja que la gent pot votar per decidir 35.000 €, que aprofiti. 
 
Sr. Serra: En referència a les Juntes de Govern, hi ha un punt que és aprovar inicialment el projecte addicional per 
a millorar les condicions de desguàs de les aigües de la zona d’aparcament de Can Botella, valorat en gairebé 
50.000 €. Ha sortit com un dels projectes, o almenys coincidia amb l’import d’un dels projectes que estava inclòs 
dins del pressupost. En aquest sentit, si és veritat que acabem d’urbanitzar el pàrquing de Can Botella. Ens 
agradaria que en aquest aspecte si fos possible ens expliquessin a què es deu el projecte. La segona és referida a 



 

29 
 

les obre de la riera: Fa molt de temps que parlem de les obres. Fins i tot vam fer un grup de treball en què vam 
poder discutir les estratègies a implementar amb el tècnic redactor del projecte. En aquell grup de treball es va 
parlar de pintes retenidores de sediment i que en cap cas no es preveia el formigonat del cul de la riera pel fet que 
enteníem que entre moltes altres coses era un corredor natural d’animalons i de vegetació. I de totes les 
intervencions que s’hi han fet, que jo sàpiga encara no s’ha construït cap pinta i sí es veritat que s’ha formigonat 
una gran superfície sota la rotonda. En aquest sentit, m’agradaria saber si hi ha hagut algun canvi d’idea, o si és 
part del projecte inicial, o algun tipus d’adaptació.  
 
Sra. Gómez: El tema de Can Botella: Efectivament s’han fet unes obres d’asfaltat, un aparcament provisional a les 
dues plataformes inferiors. Va haver-hi els aiguats de l’octubre del 2016, i llavors arrel d’això es va veure que a 
part de fer l’asfaltat, que és el projecte que ja es tenia previst, assessorats per un enginyer de camins que va fer 
una memòria valorada, que li vam dir addenda i finalment s’ha convertit en un projecte, ens va recomanar que 
féssim alguna intervenció més que no només l’asfaltat. I és el que estem fent ara, i són aquests 50.000 € que vostè 
ha vist, que és fer una sortida més gran cap a la riera. De manera que asseguri millor el desguàs. Ja en previsió, 
quan es va fer l’asfaltament, una de les coses que també es va fer, que no costava res quan es feia la pavimentació 
i no era una obra extra era redirigir totes les pendents. De fet, als aiguats que va haver-hi l’octubre del 2017 vam 
poder comprovar que desguassava molt bé. De fet, el desguàs, tot i que encara no s’ha fet l’obra per a fer-lo més 
gran, va absorbir perfectament els aiguats del 17 i 18 d’octubre de 2017. Malgrat això, nosaltres, com a equip de 
govern, i molt preocupats per aquest tema volíem completar l’obra i que no només fos la pavimentació inicial 
d’aquestes dues plataformes, sinó que poguéssim assegurar al màxim el desguàs. Això és el que vostè ha vist.  
 
Després, respecte a les obres de la riera, en primer lloc aprofito que em fa la pregunta i li vull agrair al Sr. Oberle 
les seves felicitacions, que abans no ho he fet, per les obres que estem fent a la riera. És d’agrair que es vegi com 
una cosa positiva i que es digui en veu alta en un Ple. Evidentment, aquest equip de govern va voler tenir un 
projecte que arreglés d’una forma no reactiva sinó proactiva els problemes a la riera: Totes les actuacions que 
s’havien fet a la riera després d’una problemàtica d’aiguats. L’any 2015, quan vam començar a governar, ens vam 
plantejar que volíem disposar d’un projecte, que abans que hi hagués una problemàtica pogués prevenir al màxim  
els problemes que poguessin esdevenir per aiguats, que evidentment no els podem evitar. Arran d’això vam 
encarregar la redacció d’un projecte a un gabinet d’enginyers de camins; vam fer un grup de treball on el redactor 
va explicar a tots -al mateix temps que ho explicava a l’equip de govern els ho explicava a vostès- quines eren les 
seves de quines havien de ser les solucions. Vostè ha explicat molt bé que el formigonat de tota la riera, que sí que 
seria la solució des del punt de vista hidràulic, no era viable per totes les problemàtiques ambientals i 
d’impermeabilitat del terreny que això suposava. En el grup de treball va exposar les solucions que considerava 
més adequades, que bàsicament eren les travesses que provoquen els salts d’aigua i que abans i després de cada 
travessa hi hagués un rastell de blocs formigonats. No sé d’on em parla quan parla de pintes retenidores de 
sediment. Jo no ho recordo. He estat en aquest grup de treball. El projecte preveu exactament el que es va dir en 
el grup de treball, i era bàsicament això. I, també, a sota dels ponts sí que havia d’haver-hi un formigonat complet, 
per una raó molt clara: Quan l’aigua passa per sota del pont el que interessa és que l’aigua passi el més ràpidament 
possible. Per això el formigonat es fa complet. Suposo que el que ha espantat a vostè és l’últim formigonat que 
s’ha fet a sota de la rotonda de l’institut, que es veu molt gran. Però, si es fixa, a sota de cadascun dels ponts està 
absolutament formigonat. Les obres que estem fent, que s’acabaran en breu, han previst reparar totes les 
travesses. El projecte inicialment no ho preveia, però farem tres petites travesses noves, que arran de l’execució 
del projecte i dels aiguats que hi ha hagut enguany s’ha vist que millorarien; s’ha fet tot el tema dels rastells i del 
formigonat i s’ha formigonat per sota dels ponts. S’ha seguit fil per randa el projecte. Llavors, que no li preocupi el 
formigonat de sota dels ponts, perquè està fet expressament. No sé si amb això responc el que volia. 
 
Sr. Serra: No passi pena: Ni m’espanta ni em preocupa. Senzillament, que més enllà del formigonat a sota dels 
ponts perquè l’aigua passi més ràpid, no deixa de tenir un impacte. És molta la superfície que hi ha formigonada 
sota la rotonda de l’institut. Més enllà d’això, si el que necessita és reconeixement sobre les obres de la riera, no hi 
ha cap problema a felicitar-la per la seva gestió o l’obra de govern per tractar la riera, per bé que de totes maneres 
hauríem de fer un tractament integral de totes les obres que fem al voltant. Vull dir que la riera no ajuda a 
impermeabilitzar el sol aigües amunt, amb la qual cosa asfaltar pàrquings no ajuda: És donar més cabal d’aigua a la 
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riera i per tant és afegir un problema. De totes maneres, com que fem obres i en principi la situació és millor, no té 
per què comportar problemes.  
 
Sr. Serra: Un prec: Tinguin en compte sis plau la ventilació de l’Escola Bressol. Que no és climatització, és 
ventilació. Si aquesta vegada no pot ser, doncs contemplem-ho per a la propera. Ja no val la pena entrar a si 
compleix normativa. És a nivell d’interès. Aquest tipus de càlculs de qualitat de l’aire es fonamenten en el 
document bàsic de qualitat contra incendi del Codi Tècnic de l’Edificació, que especifica que en escoles bressol hi 
ha una utilització de dues persones per metre quadrat. Això és molt consum d’oxigen. I acaba especificant que la 
renovació de l’aire ha de ser de dues vegades el volum de l’aula cada hora. Quan és estiu i es pot obrir la finestra 
no hi ha cap problema. Però a l’hivern, que òbviament fa fred i no es pot obrir la finestra, això realment planteja 
un problema. Segurament hi ha altres iniciatives que són molt més urgents i molt més importants o interessants de 
dur a terme. Però no deixin de contemplar la possibilitat d’afrontar un sistema de ventilació per garantir la qualitat 
de l’aire de l’Escola Bressol, perquè realment seria molt interessant.  
 
Sr. Gil: Gràcies, Sr. Serra, per la seva aportació. Tinguem en compte que més enllà de les tasques de les mestres de 
l’Escola Bressol de portar la feina manual, mirarem quina solució hi ha en aquest sentit més mecànica, tenint en 
compte que l’edifici és com és i per tant caldrà fer mesures extraordinàries, perquè no estan contemplades ara, 
que també puguin ser viables. No sé a nivell tècnic com s’haurien d’implementar. Jo entenc que no és una qüestió 
d’intencions: Vostè s’ha referit al Codi Tècnic, per tant entenc que hi haurà una qüestió més legal que s’haurà de 
tenir en compte, ni que sigui per volums d’aire o qualsevol qüestió. Per tant, mirarem de respondre el seu prec.  
 
Alcaldessa: Les aules no són petites, per això. Per volum d’aire no crec que sigui, hi ha pocs nanos per aula. 
 
Sr. Serra: És un tema de qualitat. Jo no dic que incompleixi la normativa en cap cas, perquè això s’hauria 
d’estudiar. Però si que és veritat que una escola bressol té una sobre sol·licitació quant a la qualitat de l’aire i per 
tant és una inversió a tenir en compte. Interessant, si més no.  
 
Sr. Doñate: Jo crec que el Sr. Serra coneix perfectament el Codi Tècnic de l’Edificació i sap que per la tipologia de 
l’edifici es podria generar una ventilació creuada ara mateix. És a dir, les mateixes mestres podrien per exemple a 
l’hora de menjar podrien obrir l’aula frontal més la tercera i així es produiria la renovació de manera automàtica. 
Entenc que a l’hivern és més complicat perquè baixa la temperatura. No quan els nens són a l’aula, quan els nens 
són fora de l’aula. Per tant seria un protocol que podrien aplicar les mateixes mestres. Es podria fer aquest estudi i 
traslladar aquesta facilitat que permetria solucionar aquesta baixa qualitat d’una manera molt domèstica i 
funcional, perquè és un edifici que té un segle.  
 
Sra. Ferrer: Fent seguiment d’una pregunta que ja vam fer al Ple de juliol, per a la regidora de Comerç: Respecte a 
la possible implantació d’una àrea de zona blava a Cabrils 2, vau comentar que n’estàveu al cas de les sol·licituds 
dels comerciants de la zona, i que s’estava estudiant. Voldríem saber com està ara el tema.  
 
Alcaldessa: Bé, és més aviat de mobilitat, no de Comerç. En tot cas, el Sr. Doñate vol intervenir.  
 
Sr. Doñate: Suposo que han vist amb la modificació pressupostària que es va aprovar, justament uns camins 
escolars a la zona de Cabrils 2-Santa Elena, justament es va parlar amb la comunitat de propietaris i s’està en fase 
de negociació amb ells perquè entenguin que s’ha de fer la intervenció definitiva en aquell espai. I tot allò 
evidentment afecta la zona d’aparcament. És a dir, la qüestió està en com es soluciona aquell tram, un tram molt 
transitat en termes de vehicles, però sobretot en termes de vianants sobretot a les hores de les escoles. Per tant, 
s’ha de fer una intervenció precisa, que no estic dient que no prioritzi l’aparcament de cotxes, però que ha de 
poder compaginar la circulació de vehicles, l’aparcament de cotxes dels residents, l’aparcament de la resta de 
persones, però sobretot la circulació segura d’infants i no infants per aquell tram. No es treballa només aquell 
aspecte, es treballa en conjunt i amb els més involucrats, que són els propietaris i els comerciants, que també són 
propietaris d’aquells locals.  
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Alcaldessa: Això té a veure amb els 130.000 € aquests que estaven en el romanent per als camins escolars, el tros 
que falta.  
 
Sra. Ferrer: I una altra pregunta, Referent a la Fira de professionals i emprenedors, volíem saber si –potser és una 
mica massa prematur, i en som conscients- teníem una mica de valoració de com ha funcionat aquest any. 
 
Sra. Tamboleo: És la tercera que fem. Costa molt, però continuarem insistint. La valoració és bona, tot i que ens 
hauria agradat que fos millor. Hi va haver un nombre de participants d’unes 22 persones. Esperem que a la quarta 
s’hi apunta més gent i puguem fer més promoció.  
 
Alcaldessa: De fet, va ser bona quant als professionals, no va ser gaire bona –i ara em toca renyar la ciutadania de 
Cabrils- la participació dels vilatans, que no van venir a veure aquesta Fira de professionals, quan nosaltres 
apostem moltíssim per això perquè entenem que és molt bo, perquè tota la gent que viu a Cabrils sap on té un 
lampista, un fuster...on té tothom al mateix municipi. Per tant, entenem que és una doble vessant: és bo per als 
professionals que es donen a conèixer, i és bo per als ciutadans que saben quins professionals tenen al municipi. 
De totes maneres, ens havíem plantejat també amb la regidora, perquè quan la comencem a fer potser el temps 
no acompanya tant, d’intentar fer-la al mes de maig. És a dir amb la Festa Major, que mou molta més gent que 
baixa al centre del poble, doncs intentar fer aquesta Fira al maig. Jo entenc que és beneficiós per a la gent de 
Cabrils.  
 
Sra. Ferrer: En aquest mateix sentit, i ara sí que faig referència a una Junta de Govern, del 18 de setembre, hi 
podem trobar la factura referent a l’organització d’aquesta Fira, que puja poc més de 6.000 €, i també si ens poden 
explicar exactament els conceptes d’aquesta factura.  
 
Sra. Tamboleo: Dins d’aquesta factura, aquí no tinc els números però més o menys, si no ja t’ho passaré per escrit, 
entra el networking que fem el dia abans, amb una educadora, la Fira, i tota l’organització de fulletons, de 
contactar amb gent, i si de cas ja et passaré detalladament per escrit tots els conceptes del que costa la Fira.  
 
Alcaldessa: Dissabte a la nit es fa un networking amb tots els professionals que venen, amb una dinamitzadora que 
en sap molt i els ensenya a perdre la por de parlar en públic. Fa com un petit joc; és divertit i n’aprens moltíssim. 
Aquest any va posar uns colors –vermell, blau, groc i verd. Va fer un grup de persones diferents i preguntava a 
cada persona amb quin color s’identificava cadascú. Cada color simbolitzava uns trets de personalitat i cadascú 
s’identificava amb un color i després per la relació i la manera d’actuar entenies el color que havien triat. Poca gent 
s’equivocava, tots en coneixem bastant a nosaltres mateixos. Això va ser una de les coses que es va fer. I després, 
que entre els mateixos professionals es donessin les targetes... De fet ja han sortit negocis dels mateixos 
professionals d’altres vegades: quan un necessita algun professional, com que ja el coneix després ja el truca amb 
les targetes que s’han donat. O sigui, pels professionals funciona, entre ells; falta que surti el públic.                                                              
 
 
11.- Precs i preguntes 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents:  
 

Sra. Viñals: Sr. Gil, el Consell Escolar Municipal com el tenim? En stand by, a la UCI? 
 
Sr. Gil: Sí, en stand by. No consideraria jo a la UCI, perquè realment les tasques que, bé algú podria considerar que 
estan adreçades al Consell Escolar Municipal, jo crec que estan adreçades, perquè les funcions a les quals estan 
adreçades, o que algú podria pensar que ho estan, encaminades es substitueixen bé a nivell de reunions de 
direcció. Crec que fins i tot, per exemple, a nivell d’entesa entre AMPES, perquè jo crec que una qüestió important 
en aquest municipi és que s’unifiquessin les activitats extraescolars, a les quals, amb tots els respectes, 
possiblement les direccions o els mestres de les escoles no hi tindrien tant a dir. O si ho diuen, ho consideren en 
els seus consells escolars respectius. O com deia, qüestions a vegades debatudes amb el mateix departament 
d’Ensenyament, que algú considera que les qüestions de grups que afecten els centres educatius s’haurien de 
debatre en consells escolars municipals, quan al cap i a la fi qui ho acaba decidint és el departament i al final 
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l’Ajuntament, si hi ha cas de, podríem dir guerra entre centres, posar-hi pau o intentar que hi hagi un acord entre 
les parts si s’ha de prendre alguna decisió. Més enllà d’això el Consell Escolar Municipal evidentment serveix, o en 
el seu cas ha servit, per tirar endavant projectes educatius amb els quals en aquest sentit també puc ser una mica 
crític d’alguna de les propostes, mentre d’altres s’han portat a terme. Podria ser crític, i no perquè siguin de fons 
mal encaminades, com podria ser el banc del temps, però segurament amb la mateixa arrel que deia l’Alcaldessa 
de la participació de la ciutadania en activitats del poble, doncs no fructífera el seu motiu per destinar temps, com 
va ser en el seu moment com va ser tècnics, regidors...Per tant, està en stand by. I també està en stand by, i això li 
he de reconèixer que queda pendent, el que volíem inicialment aquest equip de govern, acompanyat d’un molt 
bon proposant, el regidor de Participació Ciutadana, de canviar el model de Consell Escolar Municipal, per deixar el 
concepte d’escolar i passar-lo més a educatiu. És a dir, incloure totes aquelles entitats relacionades amb l’educació 
fora de l’ensenyament reglat. És cert que això és un deure pendent, malgrat que crec que en el fons de la qüestió 
també és plantejar què volem que facin aquests consells escolars o què han d’aportar al municipi. Perquè, com 
deia, n’hi ha moltes d’altres i recordo algunes de les primeres reunions que vam fer que al final era per a debatre, 
no li voldré dir el sexe dels àngels, però per qüestions que al final es podien debatre fora del Consell Escolar 
Municipal, en una trobada al carrer. Per tant, segurament podrem aquí discrepar, i podrà vostè discrepar que té 
molta utilitat li agrairé que me l’argumenti per fer-me canviar la idea i de prioritzar davant altres accions que hem 
cregut més prioritàries. Però, la veritat no és almenys per a mi una prioritat en aquest mandat com sí que ho és 
mantenir la qualitat del servei de l’Escola Bressol, de l’Escola de Música, mantenir la relació entre l’Ajuntament i 
l’Administració Educativa, per tant les escoles; també amb les AMPES, i que crec que en aquest sentit, si més no, 
no sé si ho manifesta el fet que no hi ha cap instància a les seves mans, no és pas dolenta.  
 
Sra. Viñals: No, no. En principi és un ens supraeducatiu. Llavors, m’estranya que estiguéssiu plantejant una altra 
mena d’ens. Però encara que no hi hagi cap problema sobre la taula i que hi hagi les reunions de direcció...jo penso 
que és un espai de debat on es reuneix tot el sistema educatiu del municipi, on si hi ha representants del Consell 
Escolar de l’Institut, hi ha alumnes, perquè els de tercer i quart poden estar representats, hi ha pares, que de 
vegades la relació amb la direcció no és tan directa...Jo penso que és un espai de debat interessant. Que, a més, a 
les altres entitats esportives, d’oci etc., els pots convidar al Consell Escolar Municipal, d’assistir sense vot, però 
amb veu.  
 
Sr. Gil: Insisteixo, Sra. Viñals, però crec que no m’ha respost. L’òrgan de consulta i participació, que és el Consell 
Escolar Municipal, d’acord: Entorn de quines idees? Posem-nos d’acord per dir que és urgent constituir-lo i fer-lo 
anar. Jo li podria dir que la qüestió de la formació post obligatòria aquí Cabrils podria ser un tema a debat. Qüestió 
que vostès l’han treballat per la seva banda i que no ens hem posat d’acord a posar els punts en comú. Per tant, ja 
no fem ni la feina entre nosaltres, els polítics. Però, insisteixo, aquest debat també es produeix en el si dels 
consells escolars.  
 
Sra. Viñals: Són consells escolars tancats de cada centre escolar. Jo recordo que abans les festes locals es 
consensuaven amb el Consell Escolar Municipal, per exemple.  
 
Sr. Gil: Aquí li anava l’efectivitat de poder debatre per exemple el tema de les dates de lliure disposició dels 
centres en un Consell Escolar o en els centres educatius. Això es decideix en reunions de direcció dels centres 
educatius. No li diré que no hagin de tenir veu ni les AMPES, ni el personal PAS, ni la resta. Però totes aquestes 
dates s’acaben debatent en els centres i es porten a proposta a la reunió de directors amb l’Ajuntament.  
 
Sra. Viñals: Però no surt d’un òrgan reconegut pel Departament i que, quan parles amb gent que hi entén una 
mica d’educació diu que és fonamental i que està en funcionament en molts municipis, en aquest faci 3 anys que 
no es reuneixi. Simplement era una pregunta: no el vol convocar, és respectable. 
 
Sr. Gil: I permeti’m que li faci un últim incís: a aquests que li han dit que és tan fonamental, demani’ls alguna raó 
més que vostè em pugui exposar per la qual és fonamental. Perquè si al final és per parlar de les dates de lliure 
disposició, vaja, la fonamental ja compartirem si ho és o no. Però crec que aquesta és la base de tot. Crec que 
convocar 25 persones, que suposo que tenen el seu temps lliure per venir aquí, m’agradaria fer-ho per raons 
fonamentals. I si mai hem de debatre un PEC, fem-ho conscients del que es vulgui proposar, que realment tots 
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vulguin tirar endavant per fer-ho. Perquè al final si la participació s’ha de basar en els de sempre. I em dol molt, i 
amb la gran feina que fa la regidoria de Participació Ciutadana, per exemple, amb pressupostos participatius, però 
aquesta participació es trasllada en molt pocs vots. Motiva molt poc tirar coses endavant que al final tingui tan 
poca participació. Jo crec que és bo treballar-hi bé per aquelles per què apostem, i si hem de voler-la fer, demà 
esperaré que m’enviï el correu electrònic amb les raons per les quals seria fonamental fer-lo. I en poso un sobre la 
taula, perquè va sortir en un consell escolar de l’institut, que és el tema de la post obligatòria al municipi.        
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació de la Presidència, quan són les 
vint-i-dues hores i deu 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 

 

 


