
CABRILS 

RECUPERA ELBUTLLETÍ

L'ECOFIRA TORNA AMB 

FORÇA AMB UN NOU FORMAT

EL BUTLLETÍ
DESEMBRE 2019

NADAL,
TEMPS D'IL·LUSIONS



Regidora d'Empresa,
Comerç i Ocupació,
Festes, Igualtat,
Turisme i Fires

JORDI 
CAMPOS GUITART 
(ERC-AM) 

Regidor de Cultura,
Esports, Infància,
Adolescència i 
Joventut

SÍLVIA 
VALLBONA BLANCH 
(ERC-AM) 

PERE 
SÁEZ MORA 
(ERC-AM) 

Regidor d'Hisenda,
Benestar animal,
Habitatge, Medi
Ambient i Urbanisme

MÒNICA 
CASCO ESTÉVEZ 
(ERC-AM) 

Regidora de
Benestar Social, Gent
Gran, Inclusió Social i
Convivència i Vida
Saludable

AVELINA 
MORALES SERRA 
(Units X Cabrils) 

Regidora de Via Pública

ISABEL TAMBOLEO
VILLALOBOS 
(Units  X  Cabri l s )  

Regidora de
Cooperació i Solidaritat   
 i Sanitat

Regidor d'Economia
Social i Solidària i
Contractació Pública
Sostenible, Participació i
Regeneració Institucional

MIGUEL 
DOÑATE SASTRE 
(MUC) 

MARTA 
GÓMEZ PONS 
(Junts x Cat) 

F. XAVIER 
ALMIRALL GARCIA
(Junts x Cat) 

XAVIER 
BADIA CAMPOS 
(Junts x Cat) 

MARIA GRÀCIA
MARQUÈS PIRIS
(Ciutadans) 

ANA ISABEL
SORROCHE MARTÍ
(PSC-CP) 

C/Domènec Carles, 1

De dilluns a divendres: 09:00h- 14:00h

C/Lluis Colmenar, 2

Servei 24h els 365 dies de l'any

C/Cal Batalló, s/n 

De dilluns a divendres: 09:00h-14:00h/

15:00h-20:00h

C/ Sta. Maria, 59 

C/Plaça de la Vila, s/n 

 

 

C/Emília Carles, 6 (P.Informació juvenil)

De dilluns a divendres: 10:00h-14:00h/

 16:30h-20:00h

C/Emília Carles, 1 (Escola Tolrà, 1r pis)

C/ Mestre Jambert, 2

De dilluns a dijous: 09:30h-13:30h

C/Domènec Carles, 21

Dj i ds 10:00h-14:00h i tardes de dl a dv

16:00h-20:30h

C/Emília Carles, 22-24 

De dilluns a divendres: 08:00h-17:00h

C/Can Campins, 11 (Hotel d'entitats, 

1r pis) De dilluns a divendres: 09:30h-

13:30h i 16:00h-19:30h

C/Emília Carles, 1 (Escola Tolrà, 2n pis)

De dilluns a divendres: 17:00h-20:00h

Av. de les escoles, 20 

De dilluns a divendres: 09:00h-16:30h

Av. de les escoles, 6-8 

De dilluns a divendres: 09:00h-16:30h

Av. de les escoles, 12 

De dilluns a divendres: 08:00h-14:30h

Av. Zona Esportiva, s/n 

De dilluns a divendres: 07:00h-23:00h 

Ds 09:00h-20:00h Dg 09:00h-15:00h

C/ Can Blanch, 3 

C/Emilia Carles, 1 (Escola Tolrà, PB) 

De dl a dj i ds: 11:00h-12:30h i 16:00h-

19:30h Dg 12:00h-14:00h i 17:00h-20:00h

Av. del Progrés, 98

De dl a ds: 10:00h-13:00h i 15:00h-20:00h 

Dg 10:00h-14:00h

Pol. Ind "Can Xinca" Carrer A, 5

Servei 24h

Pl.de la Bodega, S/n

De dilluns a divendres: 08:30h-14:30h 

Dissabtes 9:30h-13:00h

C/Domènec Carles, 1 (1r pis)

C/Domènec Carles, 1 (2n pis)

C/Domènec Carles, 21

MAITE VIÑALS CLEMENTE 
(ERC-AM)
Alcaldessa 

Regidora de Comunicació i Transparència,
Règim Intern, Educació, 

Seguretat, Mobilitat i Prevenció
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CARTIPÀS MUNICIPALTELÈFONS D'INTERÈS
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A JUNTAMENT

 

POLICIA LOCAL

 

CAP  CABRILS

 

 

CAP  VILASSAR  DE  MAR

CAP  VILASSAR  DE  DALT

TAXI  CABRILS

TAXI  MARESME

JOVENTUT  

(ESPA I  JOVE  L 'ALTELL)

 

SERVEIS  SOCIALS

JUTJAT  DE  PAU

 

BIBLIOTECA

 

 

ESCOLA BRESSOL

 

ESCOLA D 'ADULTS

 

 

ESCOLA MUNICIPAL  

DE  MÚSICA

93  753  96  60

 

93  753  01  52

-609  41  15  50

93  750  74  10

 

 

93  754  06  42

93  750  88  64

689  99  32  56

672  01  53  47

93  753  38  06

 

 

93  750  94  98

93  750  83  37

 

93  753  1 1  86

 

 

93  753  18  56

 

93  750  92  82

 

 

93  750  36  60

93  750  80  60

 

93  753  92  82

 

93  753  1 1  98

 

93  742  65  56

 

 

93  753  83  78

93  753  33  20

 

 

93  754  28  18

 

 

93  753  93  32  

-691  98  09  14  

93  750  92  96

 

 

93  753  96  60

93  753  96  61

93  753  01  57

ESCOLA L 'OLIVERA

 

ESCOLA MAS  MARIA

 

INSTITUT  DE  CABRILS

 

COMPLEX  ESPORTIU  MUNICIPAL

 

 

PAVELLÓ  MUNICIPAL

CASAL  DE  LA GENT  GRAN

 

 

DEIXALLERIA

 

 

REFUGI  D 'ANIMALS

 

CORREUS

 

 

SERVEIS  ECONÒMICS

SERVEIS  TERRITORIALS

LA FÀBRICA

Equip de govern Oposició
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"El Butlletí, serà un mitjà de comunicació que arribarà  a totes les cases de

Cabrils perquè tothom pugui estar informat d’allò que fa l'Ajuntament."
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ElButlletí

Quan la comunicació és l'eix

En resum, comunicar no ens

espanta. Des de l’Ajuntament,

malgrat anar a una velocitat

“diferent”, s’estàfent molt feina, i crec

que és de rebut que tothom ho

conegui. I podeu estarsegurs que, de

moment, aquests 4 anys, així serà.

 

Finalment, vull acabar aquest primer

editorial desitjant-vos les millors

festes possibles, tot recordant que

hi ha gent que no les podrà passar al

costat dels seus éssers estimats. I

encoratjar-vos a tenir un millor 2020;

us puc garantir que des de

l’Ajuntament farem tot el possible

perquè així sigui.

 

 

Maite  V iñals  Clemente

Alcaldessa  de Cabr i ls

El Butlletí, després d’uns quants

anys desaparegut, serà un mitjà de

comunicació que arribarà cada tres

mesos a totes les cases de Cabrils

perquè tothom pugui estar informat

d’allò que fa l'Ajuntament. A aquest

butlletí es suma un altre mitjà, més

ràpid, més immediat i més directe, el

canal de whatsapp Cabrils Informa,

un canal on només cal donar-se

d’alta per rebre en els vostres mòbils

les principals activitats i notícies del

dia a dia de Cabrils i un butlletí

electrònic setmanal. 

 

I no descuidem l’entorn 2.0, la web

municipal i les xarxes socials, on

cada vegada més hi som i hi passem

més temps. L’Ajuntament també es

present a les principals xarxes,

Facebook,Twitter i Instragram. Pel

que fa a la web municipal, s’està

treballant per donar a la web una

imatge més neta i de més fàcil accés

a allò que més interessa a veïnat i

visitants, i, a la vegada, millorar la

transparència de la informació que

l’Ajuntament ofereix per complir,

amb escreix, els requisits fixats per la

Llei de Transparència. 

No m’hauria de costar posar-me

davant d’un full blanc per escriure

qualsevol cosa, de fet és la meva

professió, però quan es tracta de

plasmar en un full en blanc el què

està fent el nou govern, i donar

explicacions al veïnat de Cabrils, la

cosa és més complicada, perquè

gràcies als vostres vots sóc avui aquí

i, per tant, la responsabilitat que

m’heu atorgat és immensa. En aquell

moment, el famós “pànic al paper en

blanc” apareix sense control. 

 

Suposo que per formació sempre he

cregut que s’ha d’invertir en

comunicació, siguis empresa privada

o administració pública, i que aquest

Ajuntament, sobretot en els darrers

anys, tenia un dèficit alarmant sobre

com informar el què s’estava fent.

Una queixa reiterada a Cabrils és “no

ens assabentem de res”, doncs

posem fil a l’agulla, perquè si no

comuniquem, no existim i és

fonamental que els veïns i veïnes

sàpiguen que estan fent aquells que

governen el seu municipi.   Així

doncs, una de les primeres mesures

que ha posat en marxa aquest

govern per millorar la transparència i

la comunicació és l’edició d’aquest

butlletí que ara teniu entre mans. 



EL BUTLLETÍ  DESEMBRE 2019

04

D
E

S
T

A
C

A
T

S

Amb motiu del Dia Internacional de la Gent Gran,

l’Ajuntament de Cabrils va fer entrega de la medalla

centenària de la Generalitat a la Sra. Enriqueta Montserrat

Forns. El lliurament va tenir lloc a la Residència Bellaire, on

l’homenatjada va estar acompanyada per la seva família,

l’alcaldessa i regidors del consistori.

 

D’altra banda, la Regidoria de Gent Gran va retre un

homenatge a les persones grans de Cabrils amb un

berenar de celebració al Casal dels Avis. Durant l’acte,

també es va poder gaudir de la inauguració de l’exposició

de treballs realitzats per l’Escola de Puntaires de Cabrils i

les Puntaires Santa Creu de Cabrils.

Per donar-se d’alta al servei, cal afegir el número

662000434 a la llista de contactes del telèfon mòbil i

enviar un missatge de Whatsapp amb el text ALTA + NOM i

COGNOMS.

 

En cas de voler donar-se de baixa, totes aquelles

persones que ja disposaven d’aquest servei han d’enviar

un WhatsApp amb el text BAIXA + NOM I COGNOMS i les

dades seran eliminades del fitxer automàticament.

Per tal de continuar millorant la comunicació directa amb

la ciutadania, l’Ajuntament de Cabrils ha decidit ampliar el

servei de missatgeria instantània a través de l’aplicació

WhatsApp que fins ara havia estat exclusivament “Info

Cultura i Festes”. 

 

El canal de WhatsApp ha passat a dir-se Cabrils informa i

les persones inscrites reben tota l’actualitat municipal al

seu mòbil: agenda d’activitats, notícies, incidències, avisos,

així com un butlletí electrònic abans del cap de setmana

amb un recull de la informació més important i un

avançament de la programació cultural.

 

També, en aquest mateix número de mòbil l'Ajuntament

respon tots aquells dubtes i qüestions que li facin arribar

sobre tràmits i gestions. Aquest servei només està

disponible en horari d’atenció ciutadana, de dilluns a

divendres de 9 a 14h.

CABRILS INFORMA, el nou canal 
de Whatsapp de l'Ajuntament 

Cabrils celebra el 
Dia Internacional de la Gent Gran
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Com cada mes d’agost i coincidint amb la Festa Major de

Santa Helena, Cabrils celebra la Mostra Gastronòmica,

Comercial i d’Artesans.

 

La inauguració de la 32a edició de la Mostra va comptar

amb la participació del vicepresident de la Generalitat de

Catalunya, Pere Aragonès Garcia, que va presidir l’acte

d’inauguració en companyia de l’alcaldessa, Maite Viñals

Clemente i nombrosos alcaldes de la comarca.

 

Enguany, aquesta cita anual va comptar amb la

participació de 56 estands: 14 de restauració, 4 de vins i

caves de la DO Alella, 8 de comercials, 5 d’entitats i 25

paradetes d’artesans.

L’Ajuntament ha presentat al Pla Unic d'Obres i Serveis de

Catalunya (PUOSC) de la Generaltiat de Catalunya, el

projecte de l’execució de la coberta per a la pista adjunta

al pavelló amb un sostre de generació d’energia

fotovoltaica.

 

El PUOSC 2020-2024 té com a objectiu impulsar accions

per tal de fer possible la implementació d’estratègies

territorials, que han de permetre als ens locals consolidar

els criteris de desenvolupament que afavoreixin la

generació d'oportunitats i la creació de sinergies amb els

valors i els agents de cada indret.

 

El Pla està dotat amb 250 milions d’euros i garanteix un

mínim de 50.000 euros per a cada ens sol·licitant, en una

convocatória competitiva, segons el projecte.

L'Ajuntament s'acull a les 
subvencions del PUOSC 2020-2024

Un dels èxits de l’esdeveniment va ser la pràctica del

reciclatge. És va aconseguir comptar amb molts elements

de caràcter orgànic i gràcies a la col·laboració dels

assistents es va assolir, molt satisfactòriament, l’objectiu

sostenible de reciclar. En quant a l’assistència, es van

comptabilitzar entre 12.000 i 15.000 persones; xifra que es

considera tot un èxit. A més, els resultats de les enquestes

de satisfacció realitzades durant l’esdeveniment mostren

una valoració molt positiva.

 

Per últim, destacar la presència del Molt Honorable. Sr.

Quim Torra, 131è president de la Generalitat de Catalunya,

que va tenir la deferència de visitar la Mostra el darrer dia

de celebració.

Èxit de participació en la 
32a Mostra Gastronòmica

ElButlletí
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El 19 d’octubre, Dia Mundial contra el Càncer de Mama,

l’Ajuntament de Cabrils va il·luminar, per primera vegada,

la façana del consistori de color rosa com a símbol de

lluita contra aquesta malaltia. 

 

Amb aquesta acció, es va sumar a la iniciativa “Nit Màgica”,

impulsada per l’Associació Espanyola Contra el Càncer per

tal de conscienciar sobre la prevenció d’aquesta malaltia

que afecta a 1 de cada 8 dones al llarg de la seva vida.

Altres es van mantenir, però amb un fort augment de

la participació, com és el cas del concurs “Santa

Penya 2019”, que va comptar amb l’assistència de 14

penyes, una d’elles incorporada recentment a la

Comissió de Festes del municipi.

Del 16 al 20 d’agost, Cabrils va celebrar, novament, la

Festa Major de Santa Helena amb un gran nombre

d’activitats per a totes les edats.

 

Diverses novetats van afavorir el transcurs de la festa

major del municipi. Els carrers de Cabrils van viure un

augment de la participació respecte anys anteriors.

 

Activitats com el Raid d’aventures, l’escape room o

actuacions de circ van formar part, per primera vegada,

del programa d’actes d’enguany i van ser molt ben

rebudes. 

Les novetats donen més vida a la 
Festa Major de Santa Helena

La façana de l'Ajuntament s'il·lumina
de rosa contra el càncer de mama
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El dissabte 30 de novembre, els Horts de Santa Creu van

acollir l’Ecofira de Cabrils, que reneix amb un nou format.

 

Més d’una vintena d’expositors locals i de la comarca van

compartir espai on, durant tot el dia, els visitants van

poder conèixer diferents associacions ambientals,

degustar productes de qualitat i proximitat, adquirir

productes d’artesania i gaudir d’una gran oferta d’activitats

lúdiques per a tots els públics.

 

Al llarg de la jornada es van dur a terme xerrades

relacionades amb l’ecologia i el medi ambient, jocs

familiars i un espectacle de personatges fets de materials

reciclats.

 

La Fira va estar complementada amb foodtrucks per

ampliar l’oferta gastronòmica i lúdica, i tampoc hi va faltar

la música; els assistents van poder gaudir del tradicional

Vermut musical amb Alícia Vida i acomiadar la fira amb la

música en viu d’Hugo & Lidia.

 

D’aquesta manera, l’Ajuntament de Cabrils ha reinventat

l'Ecofira, la fira ecològica que s’havia celebrat anys enrere,

amb la intenció de instaurar-la com un esdeveniment fix

en el calendari d'activitats anual a Cabrils.

Cabrils recupera l'Ecofira amb un nou format

ElButlletí



Amb l’objectiu de millorar la seguretat viària dels infants

de les escoles de Cabrils i de reduir la velocitat dels

vehicles a les zones de l’entorn dels centres educatius, el

passat 5 de setembre (previ inici de l’arrencada del curs)

es van modificar els sentits de circulació al voltant de la

zona escolar, concretament del carrer Can Blanch i de

l’avinguda de les Escoles (zona Olivera).

 

Amb aquests canvis de circulació s’ha aconseguit

prioritzar els trajectes dels vianants per sobre els vehicles

i que, sobretot, els infants, tinguin un recorregut segur i

sense interferències de vehicles a les hores d’entrades i

sortides dels centres, baixant per l’avinguda de les

Escoles, des de la carretera de Vilassar de Dalt, fins a la

rotonda de la carretera de Cabrils.

 

Els canvis, a la vegada, han servit per garantir l'espai

d'estacionament dels autobusos escolars i evitar,

d'aquesta manera, els embussos creats cada cop que

aquests acudien als centres. 

 

EL BUTLLETÍ  DESEMBRE 2019
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Es reordenen els sentits de la circulació 
al voltant de la zona escolar

En el marc de la Festa Major de Santa Helena, la Regidoria

d’Igualtat va instal·lar, per primera vegada, un Punt Lila

“Lliures de Masclismes” per tal de fomentar la prevenció

de les agressions sexistes i LGTIfòbiques. Aquest espai,

ubicat davant l’Escola L’Olivera en horari de matinada,

facilitava informació, assessorament i suport en cas de

qualsevol mena d’agressió.

 

La regidora d’Igualtat, Sílvia Vallbona Blanch, destaca la

bona acollida per part de la ciutadania i preveu tornar-lo a

instal·lar en propers esdeveniments.

 

Per altra banda, personal tècnic i polític  de l'Ajuntament

ha participat a diferents formacions sobre violència de

gènere i actualment, el consistori treballa per a

l'elaboració del Pla d'Igualtat Intern.

Per primer cop, la Festa Major de 
Santa Helena disposa d'un Punt Lila
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Passats 6 anys des de la celebració del darrer Consell

Escolar Municipal, la regidoria d’Educació va tornar a

convocar a Cabrils un Consell Escolar Municipal, el passat

4 de desembre, amb la participació, com a membres

formals de tots els centres escolars (amb representació de

tots els sectors: mestres, personal de servei i famílies) i de

nombroses entitats de Cabrils.

 

El paper del Consell com organisme de consulta i

participació de tots els sectors implicats en l’educació va

empènyer a la regidoria d’Educació a ampliar la

participació, a més dels centres educatius com a

membres,   convidar a totes aquelles entitats, o agents,

que d’alguna manera participen en els procés educatiu

dels infants, per aquest motiu varen ser convidades totes

les entitats esportives, l’escola d’adults, la biblioteca, la

policia i l’ACIC entre d’altres.

Com ja és tradició, Cabrils va celebrar l’encesa de llums

de Nadal el divendres 29 de novembre pels carrers del

centre del municipi.

 

Enguany, com a novetat, l’esdeveniment va iniciar amb

l’encesa de llums de Cabrils 2 i, seguidament, es van

recórrer els carrers del centre fins a arribar a la Plaça de la

Bodega, on va tenir lloc l’encesa de llums i de l’arbre.

 

 

L'encesa de llums il·lumina Cabrils

Cabrils convoca un renovat
Consell Escolar Municipal

Els assistents van poder gaudir d’una cercavila lumínica a

càrrec de N.A.B.I i de les actuacions de la Coral Santa

Helena, la Societat Coral “La Concòrdia” i l’Escola de

Música.

 

Per altra banda, els comerços de Cabrils van allargar el

seu horari comercial i van oferir cava, xocolata i brou als

visitants. L’acte va acabar amb un sopar popular al Centre

Cívic La Fàbrica.

ElButlletí



L'objectiu d'aquest canvi d'ubicació

és la millora de l'atenció a la

ciutadania i de les condicions de

treball per als professionals de

l'àrea.

 

Una de les millores més importants

és la disposició d'espais separats

per a l'atenció individualitzada, que

permetrà gaudir de privacitat a les

persones usuàries, en un entorn

confortable i acollidor.

 

L'equipament, adaptat per a

persones amb mobilitat reduïda,

disposarà d'una sala d'acollida i 

E L S  N O U S  S E R V E I S  S O C I A L S  D E  C A B R I L S

L'Ajuntament posarà en funcio-

nament durant els propers mesos,

les noves instal·lacions de l'àrea de

Serveis Socials de Cabrils ubicades

al primer pis de les Escoles Tolrà. 

 

Fins ara, aquesta àrea estava ubi-

cada en un espai que no complia

les condicions bàsiques per poder

atendre a les persones usuàries.

 

Les noves dependències es troben

al nucli urbà, amb proximitat a la

Policia Municipal i al jutjat de pau,

facilitant així, la coordinació i ac-

tuació en situacions de risc.
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atenció a les persones, recepció i

informació, sala d'espera, racó

infantil, sala de reunions, lavabo

adaptat, sala per a serveis de cura

del cos i una sala polivalent del

Casal d'Avis per donar suport als

usuaris del mateix amb activitats

socio-educatives.

 



Pel que fa al personal, s'incorporarà

la figura de coordinadors de Serveis

Socials per tal d'optimitzar la gestió

i coordinació dels recursos que

ofereix. El servei es manté amb una

educadora social i dues adminis-

tratives i es reforçarà amb dues

treballadores socials.

 

Entre altres, els Serveis Socials de

Cabrils, ofereixen atenció persona-

litzada, suport a les persones en

risc d’exclusió social, atenció a la

gent gran, lluita contra la violència i

suport al col·lectiu de persones

amb discapacitats.
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SERVEIS SOCIALS

MUNICIPALS
 

 

serveissocials@cabrils.cat

93 750 75 80

93 750 94 98

 

 

Horari d'atenció:

De dilluns a divendres,

de 9h a 14h
(cal cita prèvia)

ElButlletí
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El passat 20 de novembre va tenir lloc la Junta Local de

Seguretat de Cabrils, màxim òrgan de coordinació entre

els cossos de seguretat i les Administracions que els

dirigeixen.

 

L'acte va comptar amb la presència del Delegat del

Govern a Barcelona, Juli Fernàndez, qui va felicitar els

cossos policials per la seva tasca en la contenció de la

delinqüència, ja que es tracta de dades positives en

comparació amb altres municipis.

 

Pel que fa als robatoris amb força en interior de domicili,

s'ha produït un descens interanual d’un 14,3%. En el darrer

any, també s’ha reduït l’accidentalitat en la seguretat

viària, però han augmentat els accidents amb ferits lleus.

Actualment, s’està treballant, amb el suport de la

Diputació de Barcelona, en el disseny del nou Pla Local de

Joventut (PLJ) que definirà, impulsarà i coordinarà les

polítiques de joventut al municipi durant els propers 4

anys.

 

La diagnosi del Pla Local de Joventut és el punt de partida

i la part sobre la que es fonamenta tot el treball de

propostes d’acció del PLJ. Aquesta diagnosi s’estructura

en dos blocs: l’anàlisi de la realitat juvenil, on han

participat gairebé un centenar de persones, joves i

adultes, i l’anàlisi de les polítiques de joventut. 

 

Els àmbits sobre els que s'ha fet l'estudi han estat:

formació, ocupació, habitatge, salut, participació, cultura i

oci, cohesió social, comunicació, servei de joventut i

treball transversal.

La Regidoria d'Infància, Adolescència i Joventut 
ja disposa dels resultats de la diagnosi del PLJ

Les conclusions d’ambdós apartats han permès

determinar les principals necessitats juvenils que

serviran per a l’elaboració de les línies estratègiques

del Pla 2020-2023.

L'Ajuntament celebra la Junta Local
de Seguretat

Durant la Junta Local de Seguretat es va acordar

l’encàrrec d’un Pla Local de Seguretat  i es va demanar

permís a la Direcció General de Policia per publicar les

dades delinqüencials, com a dades obertes.

EL BUTLLETÍ  DESEMBRE 2019
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CABRILS  EN  IMATGES
#CABRILS     #Elbutlletí

VOLS QUE PUBLIQUEM AQUÍ LES TEVES FOTOGRAFIES DE #CABRILS?
ETIQUETA'NS A LES XARXES SOCIALS I LES PUBLICAREM

#SANTACECÍLIA

#CABRILS
#MULLA'T

#CATIFESFLORS

#ESGLÉSIA
#CAMPANERS

#FLAMACANIGÓ #DIADA11S #1OCTUBRE
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Aprovar els esborranys de les actes de la sessió del ple de constitució de data
15 de junt i de la sessió extraordinària de data 18 de juliol de 2019.
 
Dictamen de reconeixement del dret a percebre per part dels diferents grups
municipals una dotació econòmica.
 
Dictamen d'aprovació de les dues festes locals de l'any 2020.
 
Dictamen de la derogació de l'Ordenança reguladora de residus de la
construcció de l'Ajuntament de Cabrils i aprovació inicial de l'Ordenança
municipal de la gestió de construcció i demolició de Cabrils.
 
Dictamen d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de pressupost
núm.27/2019 de suplement de crèdit.
 
Dictamen de nomenament de Jutge de Pau titular de Cabrils.
 
Dictamen dels grups municipals d'ERC, UxC, MUC i JxCC, en suport a les ONG
que treballen en el rescat i salvament al Mediterrani.
 
Dictamen dels grups municipals PSC, C's, UxC i JxCC en suport a la instal·lació
de pantalles acústiques a la C-32 al seu pas per Cabrils.
 
Dictamen dels grups municipals de JxCC, UxC i PSC en suport a la “Declaració
d’emergència climàtica”.
 
Dictamen dels grups municipals d’ERC, UxC, MUC, JxCC i PSC en suport a la Llei
24/2015 i contra el tall de subministrament a les famílies amb deute.
 
Donar compte del decret 712-2019 de delegació d’alcaldia des de les 00:00
hores del dia 8 de juny de 2019 fins a les 24:00 hores del dia 10 de juny de 2019.
 
Donar compte del decret 1150-2019 de delegació d’alcaldia des de les 15:00
hores del dia 16 de setembre fins a les 24:00 del dia 24 de setembre de 2019.
 
Donar compte dels decrets 944-963-970 relatius al règim de retribucions i
indemnitzacions dels regidors.
 
Donar compte del decret 965/2019 relatiu al nomenament dels regidors Sr.
Miguel Doñate Sastre, Sra. Avelina Morales Serra i Sra. Isabel Tamboleo
Villalobos en les delegacions d’alcaldia en diferents àmbits.
 
Donar compte del decret 938/2019 relatiu al nomenament com a quarta tinent
d’Alcalde d’aquest Ajuntament a la regidora  Sra.Avelina Morales Serra.
 
Donar compte dels decrets 940-969 d’adscripció com a vocal de la Junta de
Govern Local a la 4a Tinent d’Alcalde, la Sra. Avelina Morales Serra, i la
modificació del dia i hora de la celebració de les sessions ordinàries quinzenals
de la Junta de Govern Local, respectivament.

UNANIMITAT

UNANIMITAT

UNANIMITAT

C'S (1) | PSC(1) JxCC (3) | MUC (1) ERC (5) | UxC (2)

ERC (5) | UxC (2) 
MUC (1) |  PSC (1)

JxCC (3) | C's (1)

UNANIMITAT

ERC  (5) | JxCC (3) 

UxC (2) | MUC (1)
C's (1) | PSC (1)

ERC (5) | MUC (1)

 MUC (1)
ERC (5) | JxCC (3) 

UxC (2) | C's (1) 
PSC (1)

JxCC (3) | UxC (2) 
 C's (1) | PSC (1)

ERC (5) | JxCC (3)
UxC (2) | MUC (1) 

PSC (1)
C's (1)
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PLE EXTRAORDINARI

UNANIMITAT*
 
Moció de resposta a la sentència del Tribunal Suprem i per demanar l'amnistia
per a les persones preses polítiques catalanes i en defensa del dret
d'autodeterminació.

No hi assisteixen 2 regidors d'ERC ni les regidores de C's i PSC*

Pla de Seguretat Local de Cabrils
 
 
Junta Local de Seguretat, participació i accés a la informació.
 

JxCC (3) | PSC (1) ERC (4)  | UxC (2) 
MUC (1)

C'S (1)

C'S (1)

JxCC (3) | PSC (1)

 
Aprovació inicial de l'expedient de modificació del pressupost municipal de
2019 mitjançant la modalitat de crèdit extraordinari finançant la utilització de
superàvit de l'exercici 2018 per inversions financerament sostenibles.
 
 
Aprovació provisional per a l'exercici de 2020 i següents de la modificació de
les Ordenances fiscals 1, 3, 18, 19, 22, 31 i 32, així com el seu text refós.
 
 
Dictamen d'aprovació del compte general de la Corporació corresponent a
l'exercici 2018.
 

ERC (5) | UxC  (2)  
C'S (1) | MUC (1) 

 PSC (1)

JxCC (3)

ERC (5) | UxC (2) 
MUC (1)

JxCC (3) | C'S (1) 
PSC (1)

ERC (5) | JxCC (3)
UxC (2) | MUC (1)

C'S(1)|  PSC (1)
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*
ERC (4)  | UxC (2) 

MUC (1)*

No hi assisteix 1 regidor d'ERC*



PÀGINA PENDENT DE
CONTINGUT
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17

PLE ORDINARI

UNANIMITAT
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Aprovació dels esborranys de les actes de la sessió plenària ordinària de data
26 de setembre de 2019, de la sessió plenària extraordinària de data 16
d’octubre de 2019 i de la sessió plenària extraordinària de data 23 d’octubre de
2019.
 
Aprovació inicial del pressupost general de la Corporació 2020, bases
d’execució i plantilla del mateix.
 
Aprovació del Pla de prevenció d’incendis forestals a les urbanitzacions (PPU).
 
Aprovació inicial de modificació puntual núm.1 del Pla d’Ordenació UrbanÍstica
Municipal.
 
Aprovació de la xifra oficial de població a Cabrils en data 1 de gener de 2019.
 
Dictamen de deixar sense efectes l’acord del Ple de data 30 de novembre de
2017, relatiu a la desafectació del domini públic de diverses finques, per a la
cessió gratuïta del domini al Servei Català de la Salut, així com la cessió
gratuïta del domini a favor del Servei Català de la Salut, destinada a la
construcció i ús de Centre d’atenció primària.
 
Dictamen de desistiment de l’acord de Junta de Govern Local del 15 d’octubre
de 2018 i aprovació del conveni de cooperació  interadministrativa amb el
Consell Comarcal per a l’execució del projecte “L’Herència del Maresme.
Rutes Turístiques pel Patrimoni Cultural de la Comarca”.
 
Dictamen de nomenament de representants de la Corporació en òrgans
col·legiats.
 
Dictamen de cessió del 0,7% dels ingressos provinents de la venda dels
tiquets de tast i beguda de la Mostra Gastronòmica del 2019.
 
Dictamen d’atorgament de noves concessions de nínxols del cementiri
municipal de Cabrils.
 
.Dictamen del grup municipal de C’s per a la implantació d’una aplicació (APP)
bidireccional per millorar la comunicació entre la Policia Local i els veïns de
Cabrils.
 
Donar compte del decret 1348-2019 de delegació d’alcaldia des de les 15:00
hores del dia 31 d’octubre de 2019 fins a les 20:00 hores del dia 4 de
novembre de 2019.
 
Donar compte de la resolució del Patronat Municipal Escola Bressol 48-2019
de l’aprovació de la modificació de pressupost número 2/2019 de l’OOAA
Escola Bressol per suplement de crèdits del capítol 1 del Pressupost de
Despeses de personal de l’exercici 2019.
 
Ratificar la incorporació al present Ordre del Dia i aprovació posterior si
s’escau de la proposta d’acord presentada pels grups municipals de JxCC,
ERC i UxC en suport al Molt Honorable President de la Generalitat i recolzar la
seva defensa de la llibertat d’expressió i el seu reclam de llibertat pels presos
polítics.
 
 
Ratificar la incorporació al present Ordre del Dia i aprovació posterior si
s’escau de la proposta d’acord presentada pels grups municipal d’ERC, JxCat
Cabrils, UxC i MUC en suport a la defensa de la llibertat d’expressió i la
iniciativa política al Parlament de Catalunya.

JxCC (3) | C's (1)
PSC (1)

JxCC (3)

PSC (1) C's (1)

C's (1) | PSC (1)

MUC (1)

C's (1) | PSC (1)

ERC (5) | UxC (2)
MUC (1)

UNANIMITAT

UNANIMITAT

UNANIMITAT

ERC (3) | UxC (2)
 C'S (1) |  MUC (1)

PSC (1)

UNANIMITAT

UNANIMITAT

ERC (5) | JxCC (3)  
UxC (2) | MUC (1) 

ERC (5) | JxCC (3)  
UxC (2) | MUC (1) 

UNANIMITAT

ERC (5) | JxCC (3)  
UxC (2) | C's (1) 

 PSC (1) 

INCORPORACIÓ

APROVACIÓ

 JxCC (3) | ERC (5)
UxC (2) | MUC (1)

INCORPORACIÓ

APROVACIÓ
 ERC (5) | JxCC (3)
UxC (2) | MUC (1) 

 ERC (5) | JxCC (3)
UxC (2) | MUC (1) 

C's (1) | PSC (1)

ElButlletí
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C's (1) | PSC (1)

 PSC (1) C's (1)  ERC (5) | JxCC (3)
UxC (2) | MUC (1) 
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OPINIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS

U N S  A P U N T S  R E P U B L I C A N S ,  I N D E P E N D E N T I S T E S  I  D ’ E S Q U E R R E S

En primer lloc, felicitar-nos tots plegats perquè, anys després del seu darrer número, l’Ajuntament torna a informar a través del Butlletí,

havia de ser Esquerra qui ho tornés a posar en marxa.

En segon lloc, agrair a les més de 1200 persones que aquest 2019 heu fet confiança a Esquerra, fent-la guanyadora de les 3 eleccions

celebrades. És per nosaltres un orgull, però també un repte, fer-nos mereixedors d’aquests vots dia rere dia amb la nostra feina.

Degut a la victòria a les eleccions municipals, Cabrils té, per primer cop, una alcaldessa d’esquerres. I fruit d’aquests resultats s’ha teixit

una aliança, un equip de govern potent amb d’altres forces sobiranistes. Un equip de govern segellat amb un Pla d’Actuació Municipal

que ben aviat veurà la llum. Un PAM sense fer volar coloms, real i realista i enfocat a les necessitats de Cabrils.

Finalment, Esquerra no deixa de treballar a peu de carrer. Tenir l’alcaldia i estar al govern és una responsabilitat, però el partit és molt

més que els membres de govern. Seguim creixent en militància, seguim col•laborant arreu per fer un Cabrils i un país millor. I és que

els d’Esquerra #semprehisom, per això et volem amb nosaltres. T’hi apuntes?

@ERCCabrils
676352285

cabrils@esquerra.cat

En 200 dies de legislatura ja queda palesa la manera d’actuar del nou govern. Malauradament no podem ser gens optimistes.

El govern incrementa la pressió fiscal, pujant més del 4% l’IBI. Sense motiu, doncs tenim un Ajuntament sanejat, amb superàvits crònics

(ingressos sempre superiors a despeses). El romanent (acumulat) de tresoreria és de 11.169.571,99€. Els diners a caixa són de

9.396.838,71€. Malgrat això, el govern incrementa la pressió fiscal a tot el poble.

El govern ha aprovat el pressupost del 2020 sense afrontar reptes fonamentals com el comerç local, la promoció econòmica, la cultura,

els joves i la gent gran, i sense una línia clara de gestió.

Malgrat el govern té majoria, des de Junts per Catalunya Cabrils estem treballant molt fort i en aquests 200 dies, entre altres coses, ja

hem aconseguit que s’aprovi una moció estratègica i clau en temes ambientals i hem forçat la convocatòria d’un Ple sobre seguretat. I

el govern ha hagut de fer el que demanàvem: convocar la Junta Local de Seguretat, aprovar l’elaboració d’un Pla de Seguretat Local, i

donar xifres.

Des de Junts per Catalunya Cabrils us desitgem bones festes i bon any 2020.

Seguirem treballant per un Cabrils millor!!!

J U N T S  P E R  C A T A L U N Y A  C A B R I L S  F E M  E L  1 E R  B A L A N Ç  D E L S  
2 0 0  D I E S  D E L  N O U  G O V E R N @JxCCabrils

676446473

info@juntspercatalunyacabrils.cat

Tot just encara no fa 6 mesos arrenca el nou govern municipal de Cabrils. Gràcies a unes negociacions discretes entre ERC, Units x

Cabrils i MUC, es conforma el nou cartipàs en el qual Units exerceix un pes absolutament  important.

Des d'Units x Cabrils comença una nova etapa, una nova legislatura 2019-2023 amb dues regidories prou complicades: Via Pública,

encapçalada per Lina Morales i Sanitat, Cooperació i Solidaritat, per Isabel Tamboleo. Regidories impregnades de gran complexitat.

Quasi sis mesos de govern que comencen a donar el seu fruit i que ara amb el nou Acord de Govern signat el passat novembre, és el

camí a seguir cap al futur del nostre poble de Cabrils.

Els textos dels grups municipals són reproduïts sense cap tipus de correcció, tal i com els propis grups
han fet arribar via registre d'entrada. La data límit de presentació dels escrits va ser el 9 de desembre.
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S E I S  M E S E S  D E  C I U T A D A N S  E N  E L  A Y U N T A M I E N T O

Gràcies a 392 votants, Cs és present a l’Ajuntament i treballa per a tothom. Una de les nostres prioritats és la seguretat. Així, hem

proposat i s’ha aprovat l’estudi de la implantació d’una aplicació (App) bidireccional dins del Pla Local de Seguretat que permetrà una

comunicació més directe i eficaç al fer possible enviar incidències a la Policia Local mitjançant missatges de text, veu, fotografies o un

vídeo, amb identificació personal i geolocalització, alhora que la Policia podrà dirigir missatges als usuaris.

Para Ciudadanos la protección de las familias es fundamental, y por eso nos hemos opuesto a la nueva restricción para el acceso a las

bonificaciones del IBI a familias numerosas. También hemos defendido a los vecinos ante el incremento del IBI, innecesario en un

Ayuntamiento saneado, y frente a la subida del 45,4% del coste de los cargos políticos.

Además, hemos denunciado el escaso mantenimiento de las calles en urbanizaciones, pidiendo una mayor inversión al respecto.

Por último, hemos respondido con firmeza a mociones de los grupos independentistas cuyo contenido cuestionaba decisiones y

actuaciones judiciales.

Seguirem treballant per a tots els veïns.

Des de Municipalistes per Cabrils (MUC) donem la benvinguda a aquest nou (i alhora vell) canal d’informació amb el veïnat. Som
plenament conscients de la importància d’informar a les persones sobre la gestió política de la quotidianitat municipal -és el vostre
dret, és la nostra obligació. Tanmateix, defensem que informar s’ha de fer de forma continuada, transparent i completa com únic camí
per poder assolir un coneixement real i un posicionament crític; com també defensem que no s’ha de confondre informació amb
opinió. 
Per tot això des del MUC no farem servir aquest espai cedit trimestralment, sinó que continuarem informant-vos de tots els actes dels
que participen el conjunt de càrrecs electes de Cabrils a través del nostre web i de la nostra assemblea setmanal oberta a tothom dels
dimecres a les 18:15 a l’Hotel d’Entitats.
També trobareu un munt d’escrits on recollim opinions, reflexions... perquè com a demòcrates radicals i municipalistes, de política en
fem sempre, no només en campanya.

El grup municipal del PSC no ha presentat escrit  per aquesta edició del butlletí .

municipalistespercabrils.wordpress.com
municipalistescabrils@gmail.com

@municipalistespercabrils
@MUC_Cabrils

Mª Gràcia Marquès Piris
Ciutadans Cabrils

672338947

Ciutadans.Cs.Cabrils@gmail.com

OPINIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS
Els textos dels grups municipals són reproduïts sense cap tipus de correcció, tal i com els propis grups
han fet arribar via registre d'entrada. La data límit de presentació dels escrits va ser el 9 de desembre.
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