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Ple extraordinari de data quatre de gener de dos mil divuit. 
  
A Cabrera de Mar, comarca del Maresme, a quatre de gener de dos mil divuit, es reuneixen a 
la Casa Consistorial per tal de celebrar sessió extraordinària de primera convocatòria del Ple 
Municipal, sota la presidència de l’Il·lm. Sr. Alcalde, Jordi Mir i Boix, els senyors/res 
regidor/res que seguidament s’esmenten: Sra. Anna Maluquer Ferrer, Sr. Enric Mir Nuet, Sra. 
Núria Pera Maltes, Sra. Carmen Manresa Albero, Sra. Anna Teixidó Sardà, Sra. Montserrat 
Reig Pascual, Sra. Maria José Cortada Manchado, Sr. Daniel Meroño Lombera, Sr. Antoni 
García Lozano i el Sr. Sergi Teodoro José. 
 
Hi assisteix el Secretari de l’Ajuntament, Sr. Albert Mustarós i Gel, que certifica. 
 
Hi ha quòrum de constitució segons l’article 98. c) del Text refós de la llei municipal i de règim 
local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
A les vuit del vespre es declara oberta la sessió per ordre de la Presidència i es dóna compte 
dels punts que consten a la convocatòria i d’un punt previ que no és altre que la presa de 
possessió de la Regidora Sra. Carmen Manresa Albero del grup municipal d’AI-CM. 
 
1. PROPOSTES 
 
1.1. SERVEIS INTERNS 
 
1.1.1. PRESA DE POSSESIÓ DE LA REGIDORA SRA. CARMEN MANRESA ALBERO 
 
Bé, com sabeu, en el darrer ple va presentar la seva renúncia de forma ja formal el Sr.  
Antoni Abel, com a regidor d’Alternativa Independent Cabrera de Mar i, per tant, en el 
següent ple toca rectificar i fer el nomenament oficial de la Sra. Carmen Manresa com a 
regidora de la mateixa formació. En aquest sentit, el secretari ens llegirà la fórmula per a 
aquest nomenament i aquesta presa de possessió. Endavant. 
 
El Sr. Secretari manifesta que bé, tal com ha dit l’alcalde, per fer la presa de possessió hem 
de llegir la fórmula que està establerta legalment per a aquests casos, no? I és, en aquest 
cas:  
 
“Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions del 
càrrec de regidora de l’Ajuntament de Cabrera de Mar, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer 
guardar la Constitució com a normal fonamental de l’Estat?” 
 
La Sra. Carmen Manresa Albero, regidora del grup municipal d’AI-CM manifesta que:  
 
“Sí, lo prometo.”  
 
El Sr. Secretari manifesta que en aquest moment, i de conformitat amb la normativa, pren 
possessió com a regidora de l’Ajuntament de Cabrera de Mar.  
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Doncs, li donem la benvinguda i li desitgem molt bona 
feina, i que contribueixi, com estem tots per a això, a millorar el nostre poble. 
 
La Sra. Manresa manifesta que muchas gracias. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé.  
 



 
 

 
 

2 
  

1.2. HIDENDA 
 
1.2.1. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL 
CORRESPONENT A L'EXERCICI 2018    
 
Expedient número 2017/1283    instat pel Sr. AJUNTAMENT DE CABRERA DE MAR, relatiu 
a l’aprovació del pressupost de la corporació municipal corresponent a l'exercici 2018. 
 
Doncs, bé, passem al següent punt de l’ordre del dia, que és l’aprovació del pressupost de la 
corporació municipal, corresponent a l’exercici 2018.  
 
Bé, con sempre, els farem la presentació del power point. El pressupost municipal inclou 
també el pressupost de l’empresa municipal GICSA, que prèviament hem aprovat en junta, i 
que passo a explicar-los. 
 
El pressupost de l’empresa municipal passa de 827.000 euros de l’any 2017 a 873.000 l’any 
2018. Això suposa un increment del 5,6 per cent, i aquests 46.000 euros de creixement del 
pressupost de GICSA s’expliquen bàsicament per dues partides.  
 
La primera d’elles és la de personal. GICSA en el darrer any, incloent aquest 2018 també, 
hem incrementat el personal en dues persones, perquè veníem d’un període 
d’aproximadament deu anys amb la mateixa plantilla, i és obvi que les necessitats del poble 
han anat creixent pel que fa al manteniment, a l’enllumenat, que cada cop hi ha més carrers, 
més superfície, més edificis, etcètera, i això comporta més necessitat de manteniment, que 
és el que fa GICSA a través de la brigada municipal. Per tant, aquí el que s’està reflectint és 
la incorporació d’una nova persona, que concretament és un electricista, que vindrà a 
reforçar l’equip que teníem de dos electricistes, el problema és que un dels quals, el 
principal, per problemes familiars ha hagut de reduir la seva jornada. Per tant, això són els 
36.400 euros aquests, que és el cost, pràcticament, de contractació d’una persona.  
 
Després, la resta de l’increment s’explica, a part d’aquestes petites variacions que veieu 
aquí, a l’apartat d’altres despeses, que és la incorporació d’una partida de 10.000 euros per 
compra de taules, cadires i carpes, que això ho anem fent freqüentment, no cada any però sí 
cada dos anys, l’any passat també es va fer però no s’havia pressupostat, i aquest any ja ho 
incorporem en el pressupost, perquè s’han d’anar mantenint, les cadires s’han d’anar 
renovant, tot el material que GICSA fa servir per als esdeveniments culturals i festius de 
l’ajuntament. D’acord? 
 
Això, per tant, és pel que fa a GICSA, que després veurem que això equival a una partida del 
capítol 4, de transferències corrents, perquè es finança des de l’ajuntament, que és qui fa 
l’aportació a l’empresa municipal.  
 
El pressupost per a aquest any 2018 puja a 9.566.408 euros, la qual cosa representa un 
increment del 8,52 per cent respecte al del 2017. Però, i ja ho dic ara, ho repetirem diverses 
vegades al llarg de la presentació, d’aquí hem d’extreure una partida molt important de 
949.500 euros, que correspon a la urbanització del sector de Cal Conde, que és necessària 
per poder construir els habitatges de protecció oficial, que aquest any han de començar.  
 
Llavors, és una partida que ha d’anar tant a ingressos com a despeses, però que d’alguna 
manera distorsiona tota la comparativa amb l’any passat. Per tant, el pressupost que 
s’aprova és de 9.566.408, però a efectes d’anàlisi, comparació i demés amb el 2017, hem de 
treure, com dic, aquests 949.500 euros, de manera que el pressupost real, per entendre’ns, 
eh?, el real és l’altre però el comparable és de 8.616.908, la qual cosa, comparat amb el del 
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2017, suposa una disminució del 2,2 per cent, d’acord? Per tant, a efectes pràctics, en 
termes reals, estem proposant l’aprovació d’un pressupost que és un 2,2 per cent inferior al 
de l’any 2017, que són uns 198.000 euros aproximadament. Després ho veurem, eh? 
 
Analitzem primer els ingressos i després les despeses. Pel que fa als ingressos, els 
ingressos ordinaris, que són els que van del capítol 1 a 5, tenen un creixement del 13,5 per 
cent, perquè incorporen aquesta partida al capítol 3, que són les quotes d’urbanització que 
hauran de pagar els propietaris, que estan reflectides en el pressupost però que no són 
diners de cap manera de l’ajuntament, sinó que és el finançament a través dels propietaris 
del sector de Cal Conde i, per tant, si eliminem aquest factor, si traiem aquest factor que 
distorsiona el pressupost, el creixement real dels ingressos ordinaris és de l’1,5 per cent.  
 
Els ingressos de capital, que són les transferències, les subvencions directes que donen 
altres administracions per a inversions, l’any passat van ser molt elevades, van pujar al 
voltant de 400.000 euros, si ho recordeu, dels quals 200.000, per exemple, eren els que 
anaven per al teatre, per a la sala de teatre, la rehabilitació de la sala de teatre. Tot això 
aquest any no ho tenim, perquè tindrem subvencions de la Diputació però no estan 
confirmades. Així com l’any passat, quan vam fer el pressupost, ja estaven confirmades, 
aquest any la Diputació es mou d’una altra manera i el que ha fet és aprovar un programa 
complementari, al qual nosaltres hem presentat un total de sis projectes, dels quals 
segurament ens acceptaran espero que tots sis, o si no quatre o cinc segur, i cadascun d’ells 
té un finançament com a mínim de 50.000 euros i, per tant, sí que rebrem diners per fer nous 
projectes, però el que no podem fer és ja incloure’ls en el pressupost, no podem 
pressupostar-los perquè no estan aprovades aquestes subvencions i no ho estaran fins el 
mes d’abril. Per tant, la dinàmica és diferent, l’any passat va ser l’excepció, no és que aquest 
any sigui excepcional, sinó que l’excepció va ser l’any passat, que hi va haver un volum de 
subvencions ja previstes de cara a l’any següent molt important. Aquest any només en tenim 
dues de signades, una de l’ACA, de 10.000 euros, i l’altra de l’Agència de Residus, em 
sembla, i són les dues que hem pressupostat per aquests 20.000 euros, que aquestes sí que 
ja les tenim concedides per fer dues inversions concretes. 
 
I després hi ha els ingressos financers, que és el préstec que cada any demanem i sempre 
demanem pel mateix import, que s’amortitza. Com que aquest any s’amortitza per un valor 
superior, que són 581.000 euros, sempre ens movíem al voltant del mig milió, doncs, 
demanarem..., tindrem ingrés demanant un préstec pel mateix valor, 581.000 euros, la qual 
cosa suposa un increment del 16,2 per cent. I això fa el total dels 9.566.408, dels quals, a 
efectes pràctics, repeteixo, hem de restar els 949.500€. 
 
Bé, si analitzem els ingressos ordinaris, després entrarem en el detall de les principals 
partides, dels principals capítols, per capítols tenim, el capítol 1, d’impostos directes, que és 
el més important. Aquest baixa en més de mig milió d’euros, hi ha un descens de 552.722, 
que és una reducció del 10,7 per cent, després explicarem per què.  
 
Els impostos indirectes passen de 100.000 a 150.000 euros, també veurem el motiu.  
 
El capítol 3, de taxes, preus públics i altres, té un creixement molt important d’1.310.480 
euros, i és aquí on està la partida aquesta dels 949.500 euros. Per tant, si traiem aquesta 
partida, el capítol 3, sense les quotes d’urbanització puja 1.491.480, la qual cosa representa 
un increment ja no tan elevat com abans, sinó d’un 31,9 per cent. Són 360.000 euros més 
que l’any anterior. 
 
El capítol de transferències corrents, que són les aportacions que ens fan altres 
administracions per diferents motius, com també analitzarem, creix en 155.000 euros, que 
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és..., jo els números en la pantalla no els veig bé, no sé si aquí es veuen bé... Val. Ara ho 
veig perfecte, perdoneu. I ingressos patrimonials passa de 220 a 325.500, que és un 
increment també significatiu, d’un 48 per cent. 
 
Després explicarem quin és cadascun d’aquests capítols, quines partides els composen i a 
què correspon. I això fa un total d’un increment d’1.068.708, que a efectes pràctics i reals no 
és tal, sinó que el total, sense les quotes d’urbanització, és de 8.015.908, que és un 
increment de 119.208 euros, que és un 1,5 per cent més.  
 
Pel que fa als ingressos ordinaris. Després recordeu que hi ha la davallada, que ara veurem, 
després veurem la davallada de les transferències d’altres administracions de capital que 
hem explicat, que eren 380.000 euros menys, i l’increment del préstec, la qual cosa fa que hi 
hagi aquesta disminució dels 198.000 euros respecte al pressupost de l’any passat. 
 
D’on provenen els ingressos del pressupost municipal? Ho hem volgut fer de forma gràfica. 
Ja us anticipo que això sortirà també a la revista municipal, que ara s’està acabant de 
redactar, perquè volem fer-ho de la manera més comprensiva possible per tothom, no? D’on 
provenen els ingressos del pressupost municipal? Bé, doncs, la gran part, un 53 per cent, 
vénen d’impostos directes que paguem tots els que estem empadronats, i que del vehicle 
també paguem l’impost de circulació aquí, i les empreses, que paguem l’impost d’activitats, i 
les plusvàlues. Això són impostos directes, d’acord? I aquests representen més de la meitat 
dels ingressos, pugen 4.592.278, i aquest any s’han reduït respecte a l’any passat. Després 
donarem el motiu, però ja us avanço que és l’IBI, que l’any passat va tenir una recaptació 
excepcional, com ja havíem explicat reiteradament, però que després hi entrarem. 
 
Els impostos indirectes, taxes i preus públics, que vol dir les llicències d’obres, l’ICIO, la 
brossa, la taxa de la brossa, multes, etcètera, els preus públics de participació en activitats, 
en cursets, etcètera. Això representa un 19 per cent dels ingressos del pressupost municipal, 
i aquests aquest any tenen un creixement del 33 per cent, prou significatiu. 
 
I altres administracions. Aquí he tret ja, eh?, això és havent descomptat el factor aquell que 
ens distorsionava qualsevol comparativa i qualsevol explicació. Aquí ja no estan els 949.500, 
aquí no hi són.  
 
D’altres administracions rebem 1.476.550, que és un 14 per cent menys que l’any passat pel 
factor aquell que ja he explicat de la Diputació de Barcelona, que l’any passat, de manera 
excepcional també, ja havia concedit les subvencions de forma avançada i, per tant, les 
podia pressupostar, cosa que ara no podem fer, i això representa un 17 per cent.  
 
I després hi ha els ingressos patrimonials, que és la licitació de la concessió per l’explotació 
de les guinguetes de la platja i altres concessions com el quiosc de la plaça Nova Cançó 
Catalana, etcètera. Això representa un 4 per cent, i aquestes han tingut un increment 
significatiu del 48 per cent aquest any 2018.  
 
I després hi ha el préstec a llarg termini, que com he dit demanem cada any, que aquest any 
és un 16 per cent superior a l’any anterior, perquè és la quantitat que s’amortitza, per tant, no 
tenim el nivell d’endeutament, i això representa un 7 per cent del total dels ingressos.  
 
Anem a veure una miqueta el desglossament per capítols, dins de cada capítol. Els impostos 
directes hem dit que queien un 10,7 per cent, i anem a veure el motiu. L’IBI, la recaptació de 
l’IBI, l’impost de béns immobles de naturalesa rústica, baixa un 5,6 per cent, passa de 
62.000 a 58.000 euros, però el significatiu és aquest, l’IBI de naturalesa urbana, que passa 
d’un pressupost de 3.800.000 a 3.208.000. És una caiguda del 15,6 per cent. En total estem 
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parlant d’un descens de 596.000 euros, gairebé 600.000 euros, que són els que 
excepcionalment hem recaptat l’any 2017, que ja es va explicar que era fruit de la 
regularització cadastral que havia instat el cadastre, per tant, Hisenda, per detectar 
irregularitats, bàsicament piscines, noves construccions no declarades o reformes 
significatives d’habitatges i finques que no s’havien declarat en el seu moment. Tot això el 
cadastre ho ha detectat, ha aplicat els valors corresponents a la realitat, i va aplicar 
retroactivament, pels quatre anys anteriors, aquest increment de valors als propietaris 
afectats. Això ha comportat que l’ajuntament tingués l’any 2017 uns ingressos extraordinaris 
d’aproximadament 600.000 euros, que és el que havíem pressupostat i que realment així ha 
estat, i que es van destinar, com ja vam dir, de manera excepcional a inversions. Tots ells es 
van destinar a inversions i això va fer que l’any 2017, el capítol d’inversions, com després 
veurem, va ser molt més alt que cap altre any, pujant a 1.563.000 i escaig euros, cosa que 
mai havien passat del milió d’euros, i normalment estàvem al voltant del mig milió d’euros 
d’inversió. Bé, per tant, aquí tenim una davallada important dels ingressos aquest any. 
 
També baixa, per un ajustament, perquè es va fer el càlcul malament, l’IBI de les autopistes, 
d’acord? Es va anunciar que es recuperava la part que havien deixat de pagar en els darrers 
anys, i es va pressupostar en 188.000 euros, però no, realment va ser un error de càlcul i el 
pressupost, perquè és realment el que ens ingressaran, són 161.778 euros. Per tant, aquí hi 
ha una pèrdua d’uns 17.000 euros aproximadament. 
 
A l’impost de vehicles preveiem un petit increment, fruit que ha augmentat una miqueta la 
flota i la realitat és que aquest any ja s’han recaptat aquests 405.000 euros. Preveiem, 
doncs, el mateix pràcticament.  
 
Les plusvàlues, preveiem un petit increment perquè també estaven pressupostades de forma 
prudent els darrers anys, al voltant de 300-350, però aquest any 2017 haurem superat els 
400 i, per tant, per a l’any que ve pressupostem una miqueta més, que són aquests 400.000 
euros. 
 
I l’IAE passa de 350 a 360.000 euros, fruit de què també l’activitat econòmica està millorant, i 
que la recaptació del 2017 haurà estat superior inclús a aquests 360.000, però sempre 
aplicant el criteri de prudència tirem a la baixa els ingressos i tirem a l’alça la despesa per 
garantir que tancarem l’exercici en positiu. 
 
Això pel que fa als impostos directes. 
 
Els impostos indirectes, que és l’ICIO, l’impost de construccions d’instal·lacions i obres, 
passa de 100.000 a 150.000 euros. Ja aquest any 2017, tot i haver tingut retorns d’alguns 
ICIO importants per valor de 100.000 euros a principis d’any, haurem acabat per sobre dels 
100.000 euros, per tant, atès que hi ha diversos sectors en el municipi a punt de començar a 
desenvolupar-se, quan comencin a desenvolupar-se urbanísticament tindrem ingressos 
importants en aquest sentit, i estem pressupostant 150.000 euros, que penso que tot i així és 
prudent perquè segurament ens anirem a més de 200.000. Però bé, s’ha de pressupostar el 
mínim que un preveu que s’obtindrà. 
 
El capítol 3, de taxes i altres, puja 1.491.480, que són 360.000 euros més que l’any 2017, 
que el pressupost del 2017. Aquí ja he tret la partida aquella, hi insisteixo, dels 949.500, que 
fan que la comparativa no sigui real, i això vol dir un increment del 31,9 per cent.  
 
Les partides més significatives no les poso totes, eh?, però les més rellevants tots els grups i 
qui ha volgut hi ha tingut accés. Sapigueu que tots els regidors tenen la informació detallada, 
partida per partida, des de fa pràcticament un mes, i allà està explicada la comparativa en 
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xifres reals i amb el tant per cent de variació respecte a l’any anterior de cadascuna de les 
partides. Jo poso aquí només les més rellevants, les que expliquen aquest increment dels 
361.000 euros pràcticament, no?  
 
Doncs, les més rellevants són: matricules de cursets i activitats, que passa de 30.000 a 
40.000 euros, un increment del 33 per cent; les llicències urbanístiques, que van vinculades 
al que he dit abans de l’impost de construccions, instal·lacions i obres, també experimenten 
un creixement significatiu, passant de 25 a 35.000 euros; però la partida que explica que tot i 
perdre aquesta recaptació excepcional de l’IBI que vam tenir al 2017, mantinguem 
pràcticament –pràcticament, eh?– el nivell d’ingressos, és aquesta, l’aprofitament urbanístic 
del sector de Mas Català, fruit del conveni que es va signar en el seu dia, que ara comencen 
el desenvolupament i han demanat la llicència per començar a construir, hi van deu 
habitatges en total, i el conveni diu que en el moment en què s’iniciïn les obres, els 
propietaris han de fer un ingrés a l’ajuntament per valor de 220.000 euros, cosa que es farà 
en aquests primers dies de l’any i, per tant, ho pressupostem dins del capítol 3, que és on ha 
d’anar, val? Per tant, aquests 220.000 euros, que són excepcionals per a aquest any, ajuden 
a apaivagar aquella davallada important d’ingressos de l’IBI, fruit de l’excepcionalitat que 
desapareix aquest any. 
 
El servei de recollida d’escombraries és de les partides més importants d’aquest capítol, però 
no varia massa. Preveiem una recaptació superior, no perquè variï la taxa sinó perquè 
segurament hi ha noves construccions i hi ha més taxes, i també perquè fruit de la 
regularització cadastral alguna taxa més no es cobrarà. I després, dues partides poc 
significatives pel que fa a l’import, però sí perquè afloren, d’alguna manera, en el pressupost, 
que és la venda de samarretes i altres elements, que passa de 2.000 a 13.000 euros, i les 
entrades i visites guiades, que puja d’uns 5.000, em sembla que eren, sí, a 11.000 euros. 
Exacte, és un 120 per cent. D’acord? Això pel que fa al capítol 3. 
 
Pel que fa al capítol 4, que són les transferències corrents, que són les aportacions que 
rebem d’altres administracions. Aquestes creixen en 155.450 euros, que és un increment del 
12 per cent, i el desglossament és el següent.  
 
De l’Estat rebrem 956.200 euros, que és un 10 per cent més. Aquests 956.200 euros no són 
cap regal ni cap generositat, diguéssim, de l’Estat, és el que li toca a Cabrera de Mar per la 
recaptació d’impostos que fa l’Estat i que després reporta una part als ajuntaments, d’acord? 
I com que és l’Estat qui més impostos recapta del país, doncs, és lògic que sigui l’Estat qui 
més aporta després als ajuntaments.  
 
La Generalitat de Catalunya ens aportarà 190.000 euros, és un 13,2 per cent menys que 
l’any passat, perquè l’any passat teníem el PUOSC de manteniment, el Pla únic d’obres i 
serveis de Catalunya, que destinava 41.700 euros a Cabrera per temes de manteniment, que 
aquest any això desapareix. Per aquest motiu, entre diferents conceptes, passem a 190.000 
euros. 
 
La Diputació de Barcelona preveiem un creixement de les transferències corrents, no les de 
capital per inversions sinó les corrents, perquè sabem que hi haurà diversos programes i que 
incrementaran els ajuts que podrem obtenir per despesa corrent. 
 
I del consell comarcal pràcticament la mateixa xifra, un petit increment, fins a 70.000 euros. 
 
El capítol 5, que és ingressos patrimonials, aquí hi ha un increment percentualment molt 
rellevant, és un increment de 105.500 euros, que és un 48 per cent més que l’any passat. 
Aquí les partides principals és el cànon de concessió del servei d’abastament d’aigua 
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potable, que rebem fix cada any, de 60.000 euros. I sobretot hi ha un increment important pel 
concepte d’instal·lacions provisionals a les platges, que és la licitació de les guinguetes, que 
l’any passat les vam licitar per cinc anys, de manera que obtenim 73.000 euros més cada 
any dels que obteníem, fruit de la licitació de les quatre guinguetes que tenim a la platja. Per 
tant, és un augment significatiu. 
 
Com a conclusions de l’apartat d’ingressos, tenim una reducció global real, un cop 
descomptat, torno a repetir, ja he avisat que ho repetiria molts cops, l’element aquest de les 
quotes d’urbanització del sector de Cal Conde, de 949.500 euros. Un cop eliminat això, en 
termes reals, la reducció global del pressupost d’ingressos és de 198.332 euros menys que 
l’any 2017, és a dir, un 2,2 per cent menys. 
 
Com s’explica aquesta reducció? D’on ve? Per una part ve d’una reducció molt forta de l’IBI 
de 596.000 euros, deguda a l’excepcionalitat de la regularització cadastral del 2017 que, per 
tant, en el 2018 no es repeteix, aquest factor desapareix. I bé, això es compensa, aquesta 
pèrdua dels 596.000 euros, amb l’ingrés excepcional del Mas Català per valor de 220.000 
euros, amb un augment d’ingressos corrents d’altres administracions per import de 155.450 
euros, amb un augment d’ingressos per concessió de guinguetes de la platja de 75.000 
euros. Hi ha les guinguetes i hi ha les hamaques, que tampoc estaven pressupostades l’any 
passat i ara ja ha estat adjudicat, i per un augment d’aproximadament uns 30.000 euros 
d’ingressos per activitats, cursos, visites, etcètera, d’acord? Tot això pràcticament compensa 
la caiguda aquesta dels 596.000 euros. No la compensa del tot perquè falten aquests 198. 
 
Pel que fa a despeses, lògicament l’import de les despeses és el mateix que els ingressos. 
Sabeu que els ajuntaments han de pressupostar..., han de presentar un pressupost 
equilibrat, l’import de les despeses s’ha de correspondre amb l’import dels ingressos. La 
divisió prèvia que fem sempre és despeses ordinàries, les del capítol 1 a 4 i capítol 9 pugen 
un 6 per cent, i el capítol 5, que és el fons de contingència, creix significativament, després 
explicarem per què, eh?  
 
I les extraordinàries, que són les inversions, pugen de manera significativa si comptem la 
urbanització del sector de Cal Conde, però si descomptem aquesta inversió, que s’anul·lava 
amb les quotes urbanístiques que paguen els propietaris, doncs, llavors en termes reals, la 
inversió per a aquest any és de 891.900 euros, que és un 43 per cent menys que el 2017, 
que, ja ho he dit abans, va ser un any excepcional des de tots els punts de vista, perquè 
vàrem tenir un pressupost d’inversions d’1.563.000 euros, quan cada any el pressupost que 
teníem està al voltant de 450-500-550. Per tant, aquest any, tot i caure respecte al 2017, que 
va ser excepcional, és elevat i superior a la mitjana dels darrers deu anys, de forma molt 
significativa. 
 
Això fa el total que ja hem dit, que eliminant el factor de la urbanització de Cal Conde, queda 
en un pressupost de despesa de 8.616.908 euros, que és un 2,2 per cent menys que l’any 
2017.  
 
Pel que fa a les despeses ordinàries, per capítols, després entrarem en el desglossament de 
cadascun dels capítols, o si més no, dels més importants, a les despeses ordinàries tenim, al 
capítol 1, que són les despeses de personal, que pràcticament es manté. Realment no és 
així, però després us explicaré on va la variació.  
 
Les despeses corrents en béns i serveis puja 3.224.747 euros, creix de manera significativa.  
 
També explicarem els motius d’aquest creixement, que són diversos. Les despeses 
financeres baixes, fruit que els tipus d’interès estan molt baixos. Les transferències corrents, 
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que són les subvencions que fa l’ajuntament a les entitats del poble, incloent aquí l’aportació 
que fa a l’empresa municipal GICSA, que ja hem vist aquests 873.000 euros, que estan en 
aquesta partida. Aquí creix en 71.917 euros, que és un increment del 6,4 per cent, la major 
part d’aquest increment –després ho explicarem, ja ho hem vist abans– eren els 46.000 
euros de GICSA. 
  
El fons de contingència creix significativament, un 59,4 per cent. Després explicarem el 
motiu.  
 
I els passius financers, que són els préstecs que demana l’ajuntament a llarg termini, passa 
del préstec de l’any passat, que van ser 500.800 euros, a 581.116, que és un increment del 
16 per cent, com ja havíem vist abans també. Això dóna un increment de les despeses 
ordinàries del 6,6 per cent. 
 
Vegem-ho per capítols. Una tercera part dels diners de l’ajuntament, pel que fa a despesa, 
van a pagar el personal directament, el personal de l’ajuntament. Un 42 per cent correspon a 
tot l’apartat de béns i serveis. Aquí estan tots els subministraments, la jardineria, la neteja, el 
manteniment de vies públiques... Bé, quantitat de serveis i béns, no? 
 
Després, la tercera partida en importància és el capítol 4, que és el de subvencions a altres 
entitats, incloent l’empresa municipal GICSA, transferències corrents.  
 
I després altres capítols són menys rellevants, i el capítol de despeses financeres és un 7 
per cent, eh? O sigui, la devolució dels préstecs que s’han anat demanant des de fa anys, 
doncs, costa un 7 per cent del pressupost municipal. 
 
El capítol 1, que hem vist que pràcticament es mantenia, té un petit increment de 8.895 
euros, que és un 0,3 per cent, recull l’augment de l’1 per cent dels sous de l’any 2017, recull 
el Pla d’ocupació que l’any passat no estava pressupostat perquè ens el va concedir la 
Diputació a meitat d’any, de 33.800 euros, que també té la seva contraprestació en ingressos 
però s’ha de reflectir en aquest apartat. Hi ha un ajust de la partida de seguretat social a la 
realitat, que l’any passat estava, bé, incrementada respecte al que ha sigut després la realitat 
i, per tant, això s’hi ajusta. I també s’ha de tenir en compte que hi ha hagut una sèrie de 
jubilacions i baixes, que aquestes coses últimes compensen les dues primeres, no? Hem 
tingut la jubilació del secretari interventor, el Sr. Francesc Simona, hem tingut la jubilació de 
l’arquitecte, un dels arquitectes, el Josep Gaspar, i tot això fa que parcialment hi hagi una 
reducció del cost salarial, però que es compensa amb el que he dit abans de l’augment 
aquest de l’1 per cent de l’any anterior i del Pla d’ocupació.  
 
Pel que fa al capítol 2, que és molt rellevant, puja a 3.224.747, que és un increment del 9,5 
per cent. Aquest increment és fruit... Hi ha un munt de partides aquí, i el que no podem és 
posar-les totes, però els regidors i regidores tenen el detall de cadascuna d’elles i se’ls va 
explicar el motiu de cadascuna de les variacions, si més no de les més importants, eh? Jo 
poso aquí només les que tenen una importància quantitativa rellevant, i que vénen a explicar 
una part important d’aquest increment dels 281.000 euros.  
 
Aquí tenim un increment de 51.500 euros a la partida d’estudis i treballs tècnics, que puja en 
total a 116.000 i escaig, em sembla. Per què? Perquè aquest any hem de pressupostar, 
perquè hem de dur a terme la reparcel·lació del polígon industrial del Camí del Mig, fruit 
d’una sentència que ens va ser desfavorable, que ens obliga a tornar a fer tota la 
reparcel·lació, i això pujava uns 45.000 euros més. Ja només això, per tant, és una despesa 
excepcional que tindrem aquest any, però que explica una part important d’aquest increment.  
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També està incrementat perquè tenim previst fer més estudis dels que fèiem fins ara, 
auditories i demès, i això és important. 
 
Bé. Hi ha el projecte, el Pla de millora urbana de Can Segarra, i també volem destinar-ho a 
altres auditories i estudis que volem fer sobre temes que ens ajudin a millorar l’eficiència de 
la tasca que fa l’ajuntament, no? 
 
Electricitat i gas. Aquí preveiem un increment també significatiu de 50.000 euros, no tant per 
l’augment de tarifes, que això es veurà compensat segurament per la instal·lació progressiva 
que anem fent d’enllumenat en tecnologia led, sinó perquè estem pressupostant, a falta de 
saber la xifra definitiva, que haurem de tornar a assumir com a ajuntament, segurament, el 
subministrament, la despesa de subministrament de la piscina. Aquí hi ha un increment de 
30.000 euros en electricitat i 20.000 en gas, i això dóna aquests 50.000 euros, que estem 
preveient de més, que estem pressupostant. Per tant... 
 
A l’Àrea de Promoció Econòmica hi ha un increment de 30.300 euros, motivat per diversos 
factors dels més novadors i rellevants, que són 7.500 euros, perquè hem pressupostat aquí 
el finançament d’estudiants en pràctiques que siguin contractats per empreses del municipi.  
 
Volem fomentar l’ocupació de joves, que en lloc d’haver de marxar de Cabrera, o del país 
fins i tot, que es puguin quedar a treballar a Cabrera i ajudar a empreses a cofinançar la 
contractació d’aquests joves. Aquí destinem una part d’aquests 30.300 euros.  
 
L’altra part és de promoció del municipi, volem tornar a fer promoció activa del municipi en 
alguns mitjans que en el seu dia van funcionar, com és la RENFE i Ferrocarrils de Catalunya. 
 
Després, la partida de Festes també creix en 25.600 euros. Una part d’aquesta despesa 
anirà acompanyada d’un increment en ingressos, com ja hem vist abans, de venda de 
samarretes i demès, i per la gestió de les barres i demès –les barres dels bars.  
 
L’escola d’adults creix en 17.500 euros. De fet, aquest creixement és respecte al pressupost 
però ja ha crescut en la realitat de l’exercici 2017, i també va acompanyat d’una part 
pràcticament equivalent d’ingressos, vull dir, comporta un increment també dels ingressos. 
 
 I el transport públic, pressupostem un creixement de 12.000 euros perquè volem millorar el 
servei donant servei de transport públic, d’autobús urbà, els diumenges dels mesos d’estiu. 
Fins ara, els diumenges i festius l’autobús no funcionava, i bé, estem en disposició 
econòmica de fer que també hi hagi servei d’autobús a Cabrera els diumenges i festius dels 
mesos d’estiu. Està per acabar de perfilar a veure quin període exacte, l’horari més o menys 
ja estava definit, no serà durant tot el dia, però sí per facilitar que la gent pugui anar a la 
platja i moure’s pel municipi. Bé, això pel que fa al capítol 2. 
 
Pel que fa al capítol 3, de despeses financeres, pràcticament no es mou, baixa 2.000 euros, 
un 4 per cent. 
 
Les transferències corrents, que és el capítol 4, subvencions a entitats, i que inclou GICSA, 
puja aquests 47.567 euros, que és un 6,4 per cent, i aquí bàsicament s’explica per 
l’increment del pressupost de GICSA de 46.000 euros, que ja hem explicat, i per un 
increment de la dotació de les subvencions a entitats esportives, amb 20.500 euros. Hi ha 
dos clubs nous, el club d’escacs i el club d’agility, però sobretot els 20.000 euros aquests van 
destinats a finançar i ajudar la viabilitat d’un torneig internacional de pàdel que se celebra al 
nostre municipi, que organitza un dels clubs de pàdel que hi ha al municipi, que és el 
CLARK..., el Dclub, perdó, CLARK pàdel. D’aquests 20.000 euros, 10.000 els aporta 
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l’ajuntament i 10.000 els aportarà la Diputació de Barcelona. I també hi haurà una 
col·laboració que no entra al pressupost, del Consorci de promoció turística del Maresme, 
perquè entenem que és un esdeveniment d’àmbit internacional i, bé, les administracions 
estan interessades en fomentar aquests tipus de competicions de repercussió internacionals 
en municipis que no siguin Barcelona, perquè sempre tot es fa a Barcelona. Doncs, per això 
rebrem aquests ajuts extraordinaris i nosaltres, com a poble, per la promoció que hi haurà, 
considerem que també val la pena aquesta aportació d’aquests 10.000 euros. 
 
El capítol 5 és el fons de contingència. Aquest pujava de manera significativa, passa de 
65.000 euros a 104.882, perquè aquí s’inclou la previsió de l’augment salarial del 2018, que 
preveiem en un 1,75 per cent. Per què no el posem en el pressupost, si sabem que hi pot 
haver aquest augment? Perquè l’Estat encara no ha aprovat els pressupostos, per tant, 
mentre l’Estat no hagi aprovat la Llei de pressupostos, no podem nosaltres incorporar aquest 
increment, per tant, el posem en el fons de contingència i en el seu moment, quan sigui 
aprovat, ja passarà de fons de contingència a aplicar-se a les diferents nòmines. 
 
Molt bé. I pel que fa a l’últim capítol, que és el capítol 6, d’inversions, ja hem vist abans que 
les reals, traient l’element aquell de la urbanització de Cal Conde, és de 891.000 euros, la 
qual cosa representa aquesta davallada del 43 per cent respecte a l’any 2007, però que, 
repeteixo, va ser un any excepcional i, per tant, els 891.000 euros representen un increment 
important respecte a la mitjana d’inversió que venia fent l’ajuntament en els darrers anys. 
 
Principals inversions. A veure, hi ha un total de 47-48, em sembla, projectes diferents. Poso 
els més rellevants només, eh?, cadascun dels regidors té la informació i l’explicació de 
cadascuna d’elles. Les més importants, per import, són la pavimentació del passeig de la 
Rambla dels Vinyals, és a dir, la part que ara està amb graveta, per entendre’ns, al llarg de 
tota la Rambla Vinyals, un cop passat el carril bici. Això puja 142.000 euros.  
 
La rehabilitació de la teulada de Cal Conde, que puja 127.000 euros, i que és imprescindible 
per poder parlar en un futur de rehabilitar i adequar la segona i tercera planta de Cal Conde, 
d’acord? No podem parlar-ho si no s’arregla la teulada. Ja vam fer una inversió important fa, 
no sé si fa tres o quatre anys, però és igual, si no fa quatre fa tres, del voltant de 300.000 
euros per arreglar la part important de la teulada. Ara queda la segona fase, sí, 200.000 
euros i pico llargs. Sí, sí, pràcticament 300.000. Segur, segur, que ho va pagar el PUOSC, 
això, de la Generalitat. Va ser l’últim PUOSC que vam rebre, crec. I ara està pressupostat en 
127.000 euros.  
 
També tenim la reforma de l’escola bressol, que puja 70.000 euros, que l’hem d’adequar per 
normativa, ens fan fer una aula més, i això comporta que l’haguem d’ampliar. Més que 
reformar, és una ampliació. Puja 70.000 euros. 
 
Pressupostem també un parc de patinatge, que inicialment li hem dit així però li podem dir 
equipament o instal·lació esportiu a l’aire lliure, en el Pla de l’Avellà, per un import de 50.000 
euros, i que, bé, la intenció és fer-ho amb el màxim consens i acord possible per part dels 
veïns i de totes les parts implicades. 
 
Implantació d’un sistema de videoactes per als plens. Això és una petició expressa i insistent 
del Sr. Secretari, la qual hem acceptat, perquè també serà un avenç. És veritat, estem amb 
una metodologia de treball una miqueta ancestral, amb transcripcions de l’àudio de cada ple i 
lectura de l’acta per part de tothom, i això és una mica obsolet, no? Implantarem un sistema 
que reportarà un cost de manteniment més baix, eh? De fet, tindrem una minoració de la 
despesa pel contracte que teníem fins ara de la redacció de les actes i demès.  
Tenim la pavimentació de les pistes del parc de la Nova Cançó Catalana, que estan molt 
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malmeses, tant la pista de bàsquet com la de futbol sala. Tenim els nous contenidors de 
residus a la platja, volem canviar el sistema de recollida de residus a la platja implantant uns 
contenidors semisoterrats, molt grans i que, per tant, necessiten una recollida menys 
freqüent i que alhora és selectiva, perquè només hi aniran plàstics, aquí, que és la majoria 
del que es recull. Tot el que no sigui plàstic es podrà abocar a algunes papereres que hi 
haurà igualment en el passeig. 
 
Instal·lació de led. Cada any, des de fa ja cinc anys com a mínim, estem destinant una 
partida d’entre 20 i 30.000 euros a l’adquisició de bombetes led, lluminàries led, per a 
l’enllumenat públic, que després va instal·lant la brigada municipal. Millores en el centre 
cívic, per un import de 20.000 euros, pressupostem.  
 
El mòdul d’arqueologia en el terreny adjunt a GICSA, per guardar-hi... El mòdul d’arqueologia 
és un mòdul per guardar-hi peces d’arqueologia que fins ara s’estaven guardant a Can 
Bartomeu, i d’aquesta manera també deslliurarem espais que podrem destinar a altres usos 
a Can Bartomeu. 
 
Adquisició d’una moto elèctrica. La idea és adquirir una aquest any i una l’any que ve. Això, 
per exemple, és una de les partides que de ben segur que rebrem ajuts de la Diputació, 
perquè cada any els treu, però que com que no ho tenim concedit, no ho podem 
pressupostar. Això és referit al que explicàvem abans de la caiguda dels ingressos per 
aquest concepte. 
 
Radars pedagògics. Això, si ho recordeu, vam fer una prova, vam col·locar un parell de dies 
un aquí, a La Riera, i un altre a la Rambla dels Vinyals. Són aquells radars que quan vas 
dins del límit de velocitat marcat en el tram et marca la velocitat i et surt una cara de color 
verd somrient, i si vas per sobre de la velocitat marcada, et surt una cara vermella, enfadada, 
i també et marca la velocitat que portes. Pensem que això és una bona idea que pot ajudar a 
sensibilitzar els conductors en diferents trams, instal·larem un en principi a La Riera, i l’altre a 
la Rambla dels Vinyals.  
 
I després, hi ha un total de 35 inversions més per un import de 341.000 euros.  
 
Com es finançaran aquestes inversions? Aquests 891.000 euros es finançaran, 581.000 a 
través d’un préstec que demanem a una entitat bancària, repeteixo que és l’import equivalent 
al que amortitzem aquest any, per tant, mantenim el nivell d’endeutament. Per transferències 
de capital d’altres administracions, aquest any només 20.000 euros. I per a recursos 
ordinaris, estalvi net, és a dir, la diferència entre els ingressos ordinaris i la despesa 
ordinària, uns 290.000 euros.  
 
A què destina els diners l’ajuntament? Aquí volem fer, si em permeteu, ja sé que m’estic 
allargant més que altres vegades, però això també sortirà a la revista, i volem fer una mica 
de pedagogia, perquè a la gent que li expliquem: “Mira, el 33 per cent del pressupost va 
destinat a personal, i un 42 per cent a béns corrents i serveis.” Això, a la ciutadania no li diu 
res.  
 
Hem preparat uns gràfics que expliquen... Això és aproximat, eh? Si algú vol discutir alguna 
de les xifres, guanyarà, ja li dic, perquè és molt aproximat, perquè hem imputat la part 
proporcional del personal en alguns casos, d’acord? I en altres no, perquè no es pot, com bé 
entendreu, però en general, a què destina l’ajuntament el pressupost? Doncs, 1.611.000 
euros, que és un 20 per cent del pressupost, a Serveis Generals, val?, perquè funcioni. Aquí 
entra el Sr. Secretari-interventor, la informàtica, pràcticament la totalitat del personal de la 
Unitat Administrativa, l’advocat... Bé, que funcioni l’ajuntament, val? Un 20 per cent. 
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A seguretat, 902.000 euros, que és un 10 per cent.  
 
A espais públics, val?, és a dir, neteja dels carrers, jardineria, manteniment, i aquí sí que 
imputem una part dels serveis tècnics i la brigada municipal, 1.503.000 euros; és un 18 per 
cent. I aquí imputem també una part del sou dels regidors, a cadascuna de les partides.  
 
Edificis públics, 320.000 euros. Aquí, això és la neteja dels edificis públics i el manteniment, 
neteja i manteniment, però no els consums, que van per una altra banda. Això representa un 
4 per cent. 
 
La platja, directament són 184.500, imputant-hi una part petita dels serveis tècnics, perquè hi 
ha la neteja, l’abalisament, el socorrisme, una part de la seguretat que s’hauria d’imputar a la 
platja però no, perquè està a seguretat. Vull dir, la platja directa, com a mínim són 184.500 
euros. 
 
A cultura, que inclou la biblioteca, activitats culturals, l’escola d’adults no, l’escola d’adults va 
a ensenyament, perdó, són 196.000 euros, un 2 per cent.  
 
A ensenyament, que inclou l’escola d’adults, ajuts a l’escola del Pla de l’Avellà, l’escola 
bressol, etcètera, un 2 per cent, 197.500. 
 
Patrimoni, que és l’arqueòleg municipal més la despesa que es fa d’excavacions i demés 
cada any, són 82.000 euros, un 1 per cent. 
  
Serveis a les persones, que inclou els serveis socials i joventut, està inclòs aquí també, 
405.000 euros, un 5 per cent. 
 
Promoció i turisme, 205.000 euros, un 2 per cent. 
 
Energia, tota l’energia, elèctrica, gas, de l’enllumenat públic, dels equipaments i consums 
d’aigua, també està aquí, són 315.000 euros, és un 4 per cent. 
 
Medi ambient, que inclou la recollida de residus, que són 450.000 euros, i un dels tècnics de 
la unitat també està inclòs aquí, 603.000 euros, que és un 3 per cent. 
 
Transport públic, són 197.300 euros, un 2 per cent. 
 
Esports, 117.500, un 1 per cent. Aquí s’inclou el sou dels conserges, el manteniment de les 
instal·lacions esportives, les subvencions a les entitats esportives, per exemple, està inclòs 
aquí. 
 
Festes, 155.000 euros, un 2 per cent. 
 
L’apartat d’Altres inclou, per exemple, comunicació, salut pública i altres petites subàrees, 
diguéssim, que no estan emmarcades en cap dels àmbits anteriors, 125.000 euros. És un 1 
per cent. 
 
Inversions, no sé per què surt aquí 871.900. Són els 891.000 que hem vist abans, que és un 
10 per cent. 
 
I el retorn de préstec, 634.000 euros, que és un 7 per cent.  
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Hauríem de sumar també els interessos. 
 
Bé, això és al que va destinat el pressupost municipal. Com que heu vingut, sou els primers 
que teniu aquesta informació, tothom la rebrà però d’aquí a quinze dies. 
  
Conclusions del pressupost, i amb això ja acabem i donem la paraula als diferents grups. És 
un pressupost que parteix de la base, un any més, d’una congelació d’impostos i taxes. Això 
és important recordar-ho i vull posar-ho en valor, perquè allò fàcil era, quan vam començar 
aquest mandat, haver aplicat un increment de l’IBI i de les taxes d’un 3, un 4 o un 5 per cent, 
la qual cosa ens hagués permès gestionar molt còmodament, no haver de controlar la 
despesa, no haver de fer ajustaments de res i vinga. És el que fan la majoria d’ajuntaments. 
Nosaltres ens hi vam negar, ens havíem compromès a què mantindríem els impostos i taxes 
en aquest mandat, i això és el que hem anat fent any rere any i, per tant, el pressupost recull 
aquest fet. 
 
Segona conclusió. Tot i la desaparició dels ingressos excepcionals que vam tenir l’any 
passat, 2017, per la regularització cadastral, gairebé es compensa el pressupost pel 
creixement d’altres ingressos. Això és important. L’any passat parlàvem d’una 
excepcionalitat, aquest any no hi ha hagut una excepcionalitat concreta, sí que hi ha la 
partida dels 220.000 euros del Mas Català, però gràcies a la gestió en altres aspectes, s’ha 
procurat uns ingressos que gairebé compensen aquest decrement.  
 
Tercera conclusió. Hi ha un creixement de la despesa corrent que obeeix bàsicament a una 
millora de serveis, i més o menys, de manera aproximada, aquest creixement de la despesa 
corrent, que eren uns 281.000 euros, si recordeu, podríem dir que un 25 per cent d’aquest 
increment és conjuntural, com per exemple el que he explicat de la reparcel·lació del polígon 
industrial del Camí del Mig. Un 15 per cent té la seva contrapartida en ingressos, per tant, no 
és un increment net de la despesa, i podríem dir que com a molt un 60 per cent d’aquest 
increment és estructural i, per tant, passa a quedar-se perquè, bé, pot ser absorbit, per 
exemple, hem pressupostat, que no ha sortit, però la neteja dels equipaments passa de 180 
a 195.000 euros. Aquests 15.000 euros de més, a no ser que adjudiquem molt per sota, és 
un increment que ja el tindrem, perquè si cada cop tenim més equipaments a netejar, doncs, 
això és difícil de reduir, no? Però entre un 50 i un 60 per cent jo calculo que és estructural i 
que per tant, podria ser que es quedés ja de cara al futur. Si ens hem d’ajustar, evidentment, 
hi ha una part d’aquesta que podrem retrocedir i ajustar-nos. 
 
És un pressupost amb un important volum d’inversions. Com ja he dit, molt per sobre de la 
mitjana dels darrers anys, amb l’excepció de l’any passat, eh? Es manté el nivell 
d’endeutament, que era també un compromís del govern que teníem, de mantenir el nivell 
d’endeutament.  
 
I com a darrera conclusió, però per a mi no menys important, sinó possiblement la més 
important, és el pressupost més participatiu que hem fet mai. Més participatiu en el sentit que 
s’ha treballat més que mai amb els grups de l’oposició, que no estan a govern, de manera 
que pràcticament el 40 per cent de la partida d’inversions, recull propostes explícites que ens 
han fet arribar els diferents grups, la qual cosa a nosaltres ens satisfà de manera especial, i 
penso que és un pas endavant en aquest sentit per al poble de Cabrera de Mar. 
 
Molt bé. I, dit això, agrair-vos l’atenció, i donem la paraula als diferents grups. Comencem 
per la regidora no adscrita, la Puchi Cortada. Puchi, tens la paraula, endavant. 
 
La Sra. Maria Jóse Cortada Manchado regidora no adscrita manifesta que bon vespre. Jo 
primer volia fer una pregunta, suposo que això m’ho podrà explicar la Montse Reig. El 
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creixement, o sigui, la inversió aquesta de la reforma de l’escola bressol, que és l’ampliació 
de l’aula, és perquè hi ha un increment de peticions, o com funciona això? 
 
La Sra. Montserrat Reig Pacual regidora del grup municipal d’ERC manifesta que nosaltres 
vam rebre la visita de l’inspector, i fem una classe, que és de 2-3 anys, i això ara ja no estarà 
permès, tenim una excepcionalitat, se’ns ha fet com un permís durant 2 o 3 anys, però això 
el curs que ve ja no pot ser. Llavors, necessitem una altra classe per poder posar els nens. 
Llavors, hem d’ampliar l’escola. 
 
La Sra. Cortada manifesta que d’acord. A veure, jo venia amb una abstenció, el que passa és 
que, bé, amb les explicacions que ens ha donat el Jordi i el fet que les inversions a l’escola 
bressol, a Cal Conde, tot això és important, hi ha coses amb què no estic gaire d’acord, no 
entraré en detall, ja ens ho ha explicat bé, doncs, em sembla que ho aprovaré i no tinc gaire 
més a dir. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, doncs, moltes gràcies, és d’agrair. 
 
Donem la paraula ara al Sr. Dani Meroño, del Partit dels Socialistes de Catalunya. 
 
El Sr. Daniel Meroño Lombera del grup municipal del PSC manifesta que hola, bon vespre a 
tothom i bon any nou a tots. Primer de tot, donar la benvinguda a la Carmen, bienvenida, 
Carmen.  
 
Jo faré una anàlisi una mica més polític del tema, perquè com molt bé ha dit el Jordi, ho hem 
anat treballant, hem fet fins a tres reunions, crec, i una visita in situ, vull dir que s’ha anat 
treballant i aquests dubtes personalment no els tinc, no? 
 
Aquesta és la tercera vegada que votem els pressupostos en aquest mandat, les dues 
anteriors jo havia votat en contra. Fent així, una mica de resum, el 2016 va ser bàsicament 
per un aspecte formal, arribàvem a mitjans de desembre i ens presentava en una reunió el 
Jordi..., estava ja tot donat i beneit, i presentava, ens feia una presentació com la que ens ha 
fet avui, a última hora, i també perquè es van fer diverses concessions administratives, 
piscina, etc, a les quals vam votar en contra i, per tant, aquest va ser el motiu pel qual vam 
votar en contra, no? 
 
Als pressupostos del 2017, la decisió de votar en contra va ser bàsicament, jo crec que el fet 
va ser el tema de no reduir el coeficient municipal de l’IBI, degut a aquest ingrés extraordinari 
per la regularització cadastral que comentava el Jordi. No vull entrar en aquest tema, ja el 
vam discutir molt, tot i que el temps ens ha donat la raó i aquest any realment hi ha hagut, 
com ja vam preveure, increments molt importants en l’IBI. Vull dir que això és una realitat i 
això és així. I no només això. És curiós, perquè el tema de la regularització, que estava 
pensat per reduir endeutament o, si més no, per tocar taxes municipals, vostè comenta que 
amb aquesta regularització pot ser que s’augmentin les taxes com les d’escombraries en 
algunes “vivendes”. O sigui, no només no hem abaixat les taxes, sinó que aquesta 
regularització farà que s’augmentin algunes. Vull dir que això és... 
 
El Sr. Alcalde manifesta que no és que s’augmentin, és que han aflorat de noves.  
 
El Sr. Meroño manifesta que clar. 
 
El Sr. Alcalde manifesta si el cadastre ha descobert que on es pensaven que hi havia una 
casa resulta que n’hi ha dues, és normal que paguin residus les dues. És això, eh? O sigui, 
han detectat infraccions, eh?, en el 99 per cent dels casos. Hi ha hagut alguna errada, eh?, 
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que després han al·legat i demés, però és això, eh? 
 
El Sr. Meroño manifesta que sí, però aquestes... És igual, ja li he dit que no volia entrar en el 
tema. 
 
Aquest any ha millorat molt l’aspecte formal, ha millorat molt com ella ha comentat, tot i que 
la participació tampoc ha sigut total en el sentit, abans de la configuració dels pressupostos, 
no sé si va ser en el ple de setembre o de novembre, ja va avançar vostè que tampoc es 
tocaria l’IBI, el coeficient municipal de l’IBI. Per tant, ja és una cosa que, clar, si tu, sense 
tenir els ingressos, els impostos directes i indirectes, sense tenir configurat els ingressos, tu 
ja dius que no tocaràs les taxes, per tant, ja és una condició de contorn, home, que vulguis o 
no influeix en el pressupost. Per tant, jo crec que és una cosa que es podia haver comentat 
amb la resta de... Jo ho dic de cara al 2019, eh?, són cosetes de cara al 2019. Jo crec que al 
setembre o l’octubre, escolta, taxes, tal. Encara no sabem com van els ingressos, però 
anirem per aquí i creiem que no s’ha de tocar, o sí que s’ha de tocar. Jo crec que això també 
hagués sigut una..., bé, hagués estat bé, eh? 
 
Pel que fa al contingut... Això seria la forma. Pel que fa al fons, al contingut, també hi ha 
molts motius per votar en contra, abstenir-se o votar en contra dels pressupostos. Per 
exemple, i jo crec que un criteri general polític és que si tu no estàs a favor o no creus en 
certa gestió de serveis o en certes concessions que s’han fet a certs..., doncs, evidentment, 
si l’eina de gestió municipal són els pressupostos, com comentàvem abans, i no estàs 
d’acord amb aquesta gestió, doncs, és molt raonable abstenir-se o votar-hi en contra, com 
comentàvem.  
 
En particular? Dels pressupostos que ens ha presentat vostè, nosaltres pensem que les 
despeses corrents són molt elevades, això ja ho vam comentar en alguna reunió. Jo crec 
que aquí s’ha de treballar molt de cara al 2019, hi ha partides de despesa del dia a dia que 
s’han de tocar, si no... No és només l’ingrés sinó també la reducció de la despesa, que 
també suposa un ingrés que beneficia al final l’ajuntament i els ciutadans. 
 
En particular, concessions, per exemple el tema de la piscina. O sigui, això és un nyap com 
una casa. O sigui, el fet que tu facis la concessió del servei de la caldera de biomassa, que 
no conjuga bé amb la concessió de la piscina i fa que de cara al pressupost hagis de 
preveure una partida de 20.000 euros per al gas de la piscina, quan no es va vendre així, 
perquè no havia de ser així, això també és un motiu més que suficient. 
 
El tema de l’escola bressol, aquests 99.000 euros, o aquests 90.000 euros que va posar 
l’ajuntament perquè no els posa la Generalitat? Jo sé que sempre dic les mateixes coses, 
però és que hi ha ajuntaments, a Viladecans, a Castelldefels, hi ha sentències a favor 
d’alcaldes que han denunciat la Generalitat pels deutes que tenen amb el seu municipi, i els 
han guanyat. Vostè no ha fet res de tot això. Llavors, diu: “En educació, invertim un 2 per 
cent.” Però és que no és competència municipal, l’educació és competència. Llavors, està 
assumint coses que no tindria per què assumir. Això jo crec que és una cosa que és 
criticable absolutament. 
 
La concessió de l’aigua, SOREA, el que sempre diem. Per què l’ajuntament ha d’ingressar 
un cànon de 60.000 euros? Això vol dir que la gent està... O sigui, si aquests diners que 
guanya l’ajuntament els deixa de guanyar l’ajuntament, vol dir que a la gent se li pot ajustar 
la factura, pot pagar menys en la seva factura de l’aigua. Vull dir que són coses que són 
motius, evidentment prou de pes per abstenir-se o votar-hi en contra. Però vaja, avui hi 
votarem a favor. (Rialles.) 
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El Sr. Alcalde manifesta que recordava quan explicava... Primer de tot, gràcies.  
 
El Sr. Meroño manifesta que no, no, no he acabat. Jo exposaré... Després votaré les 
aportacions que vostès han recollit en els pressupostos, però sincerament li dic que no han 
sigut aquests els motius pels quals votem a favor, i li dic clarament. Nosaltres votem a favor 
perquè vostè està en minoria, jo fa mesos que he dit en els plens, i ho dic públicament, que 
l’esteníem la mà per assolir acords puntuals, i no només nosaltres sinó la resta de grups de 
l’oposició, assolíssim acords de major consens, perquè al final és el més beneficiós i més 
representatiu de tots els ciutadans. Jo sé que això és molt nou, perquè a més, és una 
manera nova de fer política que segurament a Cabrera no s’ha fet mai, és probable que a 
Cabrera no s’hagi fet mai. Però vaja, per a això estem, per fer coses noves i treballar en 
conjunt. Aquest és un aspecte súper important. 
 
I després, un altre per a mi cabdal, que és el tema dels pisos de protecció oficial de Cal 
Conde. O sigui, votar avui en contra vol dir que no es fan els pisos de protecció oficial de Cal 
Conde, amb la necessitat que té aquest poble en el tema de “vivenda” assequible.  
 
L’ajuntament no és que hagi de construir els pisos, però l’ajuntament ha d’urbanitzar, i si no 
s’urbanitza no es poden fer els pisos. Per tant, és un any perdut que haguéssim tingut. 
 
Bé, aquests són els principals motius, o sigui, els dos principals motius pels quals votem a 
favor. Així doncs, aquest és un vot de responsabilitat, de generositat absolut, i que no es 
busqui cap altre segon motiu ni res, és així, i coherent, i ho saben perquè ho estic dient 
públicament a tot arreu, que és la línia que treballem. 
 
Bé, faig un petit resum de les aportacions que han recollit del nostre grup municipal. S’ha 
augmentat la partida d’estudis i projectes, que pensem que és molt important pel tema de les 
auditories a les concessionàries.  
 
Els projectes d’urbanització, com ha comentat, per poder recepcionar urbanitzacions que no 
estan recepcionades per l’ajuntament.  
 
Una partida de senyalització cívica. Això també recollit dels vigilants que treballen per al 
municipi, senyalització com la que comentava, la velocitat, per exemple.  
 
Una cosa que no ha dit, però que hi ha un compromís, i ho dic, és un compromís, que és que 
de cara al 2019 hi haurà una part de pressupostos participatius. O sigui, això ho dic. No ho 
has dit però jo ho dic, i això és un compromís que s’ha adquirit. S’ha de pensar, evidentment, 
com s’ha de fer, de quina manera, si un percentatge, un pressupost o de quina manera, 
escollit entre diverses inversions i que la gent esculli, però això és un compromís que han 
adquirit ells. 
 
També ens han recollit algunes de les inversions que vam proposar. Per exemple, els 
aparells d’aire condicionat a l’escola, als mòduls d’infantil de l’escola del Pla de l’Avellà, que 
amb el canvi climàtic, la realitat és que des del maig fins l’octubre tenen molta calor. S’ha de 
pensar també on es posen aquesta aires, evidentment, perquè hi ha gent que no vol l’aire 
directe, s’ha de posar als passadissos. Bé, jo crec que és perfectament treballable. 
 
Una altra inversió també és l’arranjament del pavelló, el que són els vestuaris, els lavabos 
del pavelló, poliesportiu, perquè al final això és un actiu municipal i s’està deteriorant. O 
sigui, s’està deteriorant. Parlem de pàdel i parlem de no sé què, però al final tenim un actiu 
que és municipal i que s’està deteriorant molt. 
El tema de l’equipament aquest del parc de patinatge que ha comentat. Jo aquí vull fer un 
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incís, aprofitant que hi ha representants de l’associació de veïns. Tot i que es presenti com a 
parc de patinatge, això està absolutament obert, pot ser un parc de patinatge, pot ser un 
skate parc, un bike parc, pot ser de foam o no, s’ha de mirar. S’hi ha de treballar, i 
evidentment... Perquè quan fas propostes d’aquest tipus, primer és pensar en allò dolent, i 
ho dic en general. Jo crec que el barri necessita un equipament d’esbarjo juvenil sí o sí, o 
sigui, és així de clar, tenim un barri en què la gent, amb 12 anys, marxa del barri, se’n va a 
Vilassar, perquè és un barri que no té vida, no té vida juvenil. Llavors, volem fixar els joves al 
barri, volem que facin vida al barri. Llavors, els hem d’oferir equipaments.  
 
I no només equipaments d’esbarjo sinó també serveis culturals o serveis educatius, i aquí el 
centre cívic també té molt a dir. Tot el que és la sala polivalent de dalt, tot i que ja està 
hipotecat o ja està agafat pel tema de l’escola d’adults, però vaja, hem d’intentar arribar no a 
un Can Martinet II, però quasi. I sobretot dir que em poso a disposició tant de vostès com de 
l’associació, que si cal anar porta a porta dels veïns a preguntar, anem-hi, això no és cap 
problema. 
 
Bé, doncs aquest és el vot. Ja dic, és un acte de generositat absolut, estarem a sobre del 
tema. Com experiència, a Vilassar de Mar això va passar, Babord va fer com un suport 
sense entrar a govern, va fer un suport al govern de pressupostos, acords puntuals i tal, i va 
acabar fatal, ha acabat molt malament. Em sembla que han sigut dos pressupostos als que 
han donat suport, i em sembla que al tercer ja no, ha acabat. Bé, o potser només el primer, 
eh?, però ha acabat molt malament. Per què? Perquè és difícil. Llavors, aquí hem de tenir 
tots un acte de generositat i treballar tots en aquesta línia. Ja està, moltes gràcies. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Doncs, moltíssimes gràcies, de veritat que li agraïm la 
confiança, i penso que ha estat ben argumentat. Només, tornant al principi, quan has parlat 
de l’any passat, em sembla que va ser en la votació aquesta que vas fer una cosa similar 
però a la inversa, que vas argumentar bastant a favor però vas dir “però hi votaré en contra”. 
Ho dic perquè de cara a l’any que ve hi ha expectació... Però bé, molt agraïts i tant de bo que 
ens puguis votar molts pressupostos a favor. Gràcies, Dani. 
 
Doncs, donem la paraula a la Sra. Carmen Manresa, d’Alternativa Independent Cabrera de 
Mar. 
 
La Sra. Carmen Manresa Albero del grup municipal d’AI-CM manifesta que hola, bona nit a 
tothom i moltes gràcies, Dani, per la teva acollida. 
 
Yo voy a votar que sí a los presupuestos. Había un tema que me preocupaba, que era el 
skate parc, o como le queráis llamar, del Pla de l’Avellà, pero entre el Sr. Alcalde y Dani me 
lo habéis aclarado un poquito, por lo tanto, por lo demás no tengo ninguna pega. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, moltes gràcies, Carmen. Donem la paraula a Gent per 
Cabrera. Sr. Antoni García. 
 
El Sr. Antoni García Lozano del grup municipal de GxC manifestar que bona nit. Bé, vostè 
que es pensava durant aquests mesos passats que hi hauria una moció de censura, penso 
que s’estan portant els pressupostos millors des que... 
 
El Sr. Alcalde manifesta que sí, sí, això és per celebrar-ho tots, tot el poble. 
 
El Sr. García manifesta que li dic perquè no es pot prejutjar mai ni escoltar els comentaris 
que fa la gent. Li hem dit repetides vegades que no hi ha cap necessitat per ningú dels altres 
grups de fer una moció ni res, sinó de donar suport, eh? M’alegra molt sentir el que diu 
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tothom. 
 
Bé, el nostre final vostè ja el sap, però abans li diré unes quantes coses, no? Durant la seva 
exposició, li he de dir que l’ha fet molt planera. Una és la contribució, no? Vostè cada any diu 
que... (Se sent soroll de fons.) ¿Bajo un poco el tono o me acerco? ¿Qué hago, César? (Veu 
de Fons.) Ah, vale.  
 
Vostè cada any diu que un dels punts és congelar l’IBI, els impostos, no? Vostè i jo ens hem 
intercanviat correus en els que pensem diferent, no?, i pensem que l’IBI de Cabrera està a la 
banda una mica alta d’aquesta comarca. Per tant, jo penso que no estem congelant, sinó 
que realment estem una mica adequant-nos al que hauríem d’estar, no? Aquest és el meu 
punt de vista, eh? No ho dic per posar vinagre, però sí perquè pensem així el nostre grup. 
 
Llavors, quant a promoció econòmica, celebrem molt el que ja vostè ha dit, el tema dels 
joves, però sí que no ha recollit la nostra proposta que ja veníem fent, del tema dels 
microcrèdits, no? Perquè això sí que està reduint l’atur estructural. Per al tema dels joves és 
molt necessari, l’atur estructural, que és en el que pot col·laborar bastant el tema dels 
microcrèdits, sí que hi pot ajudar molt, no? Jo sí que l’animaria a què en els propers 
pressupostos, si no ho vol incloure, com a mínim aprofundir-m’hi, perquè potser hi ha coses 
que un no domina gaire, que jo tampoc, eh?, però que per respecte no les està posant, no?  
 
Després, el tema del cost de la urbanització. Per experiències passades, sempre en aquests 
temes, quan un està introduint cooperació, sí que jo li puc parlar de molts més propietaris 
possiblement, no?, però hi ha una realitat, i és que de vegades costa recuperar el cost i s’ha 
d’entrar en via judicial. Això es contempla? que no pot malmetre la tresoreria de l’any 2019, 
el circulant? Està previst? Perquè, clar, també és un handicap, quan hi ha bastants 
propietaris, home, queda bastant diluït si algú no pot pagar. Quan hi ha pocs, home, si un no 
pot pagar s’acusa més. És a dir, també és un altre factor negatiu. Això és com a reflexió, eh? 
Ho estic dient perquè això s’ha de començar a contemplar des del primer exercici. 
 
Després, m’ha de permetre una petita ironia constructiva. He vist al pressupost que hi ha 
llibres, que hi ha aspectes culturals que es pressuposten. Bé, sí que hem de ser el màxim de 
transparents per ser molt referents degut a tot el que ha passat en el 2018. 
 
Després, també li vull agrair l’última explicació. Jo penso que ha resumit tots els números, el 
batibull a què es destinen, no? Llavors, lligat amb això, sí que ens volem centrar en la nostra 
exposició genèrica, perquè no entrarem en cap partida en concret. Sí que pensem que..., 
nosaltres anàvem en principi a parlar de l’abstenció. Per quin motiu? Perquè nosaltres 
pensem que més que els números, el que és molt més significatiu és amb quins criteris 
porten aquest pressupost, i una mica lligat amb el que deia el Dani, i quins percentatges vull 
que de cada aspecte del meu criteri tingui futur, quin percentatge vull que tingui l’educació. 
Zero, perquè vull que me la financin uns altres? M’ho estic inventant, eh?, poso l’exemple 
aquest. Perquè al final, el pressupost és un resum d’uns criteris, no d’unes variacions 
interanuals. Aquestes variacions interanuals han d’obeir a una gestió en concret, que és on 
vull arribar. 
 
Lligat amb això, clar, nosaltres dèiem: és que el fet de no participar en aquests criteris 
estratègics de definir un pressupost és el que ens portava a l’abstenció, no? Però també 
pensem que no té lògica en un tarannà d’aquest segon exercici, lligat al primer, de poder 
participar en els pressupostos, no? I també que no ha recollit vostè de forma significativa la 
nostra proposta, que sap que l’espai nuclear d’aquest poble és Cal Conde, i per a mi i per al 
nostre grup ha de ser l’eix que ha de presidir el municipi, portem temps dient-li que s’ha de 
realitzar un projecte, que té un cost, i el que li vam demanar és que es contemplés en aquest 
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pressupost aquesta partida, perquè el projecte ha de ser la mare de la dedicació anual 
d’unes quantes partides aquí.  
 
Bé, sí que ha recollit el que ja vostè ha dit abans, fer una part de la coberta, però sí que li 
demanaríem, perquè el nostre vot sigui favorable, que l’any que ve una mica es 
comprometés a incloure una partida destinada a aquest projecte, tenint en compte que s’està 
treballant en quins usos volem tenir allà, a Cal Conde, a futur. Si vostè es compromet, per la 
nostra banda té el vot del nostre grup. Pensem que estem demanant una cosa que és molt 
necessària per a aquest municipi, pensem que fins ara, menys amb la coberta, clar, s’han 
anat fent petites coses, però no sé si aquestes coses, un cop definim els usos, alguna no 
valdrà, i això és el que no es pot permetre el municipi, anant fent inversions que després 
caduquen. 
 
Bé, dir-li que per la nostra banda volíem dir-li moltes coses més, però com que tot és positiu, 
ens quedem aquí. (Rialles.) No, no, aquí ja hem acabat, eh? 
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, doncs, moltíssimes gràcies, Toni. Un parell de cosetes 
al que has comentat. El tema dels microcrèdits, tot i no estar recollit en el pressupost, ho he 
comentat en el consell comarcal, perquè en el seu moment ho vaig parlar amb el secretari i 
vam veure molt difícil que amb diner públic es pogués avalar particulars, d’alguna manera, 
no? Llavors, vaig preguntar al consell comarcal, i el consell comarcal sí que té un conveni 
amb una entitat bancària, i ho estan treballant per aquí, a veure com ho podem canalitzar. 
Vull dir que no és una proposta que caigués fora del pressupost, sinó que la tenim recollida i 
que l’estem treballant. 
 
Després, pel que fa a Cal Conde, ens comprometem, com venim fent ja els darrers anys, 
abans comentàvem, el projecte global, l’estudi, eh?, no és projecte, no existeix un projecte 
com a tal, però sí un estudi del que costaria rehabilitar Cal Conde, no només el que és 
l’estructura sinó adequar-ho interiorment per als usos que en el seu dia es defineixin, i pujava 
al voltant de 3 milions d’euros. Això es va fer, aquest estudi, fa uns set anys. I des de fa sis 
anys, cada any l’ajuntament està invertint-hi una mitjana de 150.000 euros. Aquest any 2017 
també hem invertit en l’adequació, el projecte està pressupostat en el 2017, s’està fent ara, 
el teatret o l’auditori de la part del darrere, i el tros de la teulada del darrere de l’annex, que 
està malmès. Primer, els arquitectes ens diuen que han de començar a fiançar l’estructura i 
tot el vestit, diguéssim, de la masia, abans de començar a treballar per dins. Per tant, aquest 
any era prioritari, i per això vam incloure la partida, com bé vau proposar, d’arranjar la 
teulada, per poder, de cara al futur, ja preveure allò que decidim en la comissió 
d’equipaments, si som capaços de decidir-ho dins d’aquest any, pensar ja en destinar també 
diners de cara a l’any que ve a començar a adequar la segona planta, que és on haurien 
d’anar els nous usos que fem, perquè la planta de baix està ja pràcticament ocupada, eh? 
Pràcticament, no del tot però sí que està bastant ocupada.  
 
Per tant, que sí que adquirim aquest compromís, i els agraïm també la seva confiança, els 
agraïm la confiança, de veritat, moltes gràcies. 
Molt bé, doncs, sotmetem... Ah, digues. 
 
La Sra. Maria José Cortada Manchado regidora no adscrita manifesta que una pregunta. En 
el centre cívic posa que hi ha una inversió de 12.000 en obres i 8.000 en material? Sí? Als 
12.000 en obres està contemplada la separació elèctrica del CAP? 
 
El Sr. Alcalde manifesta que això està en una altra partida, em sembla que hi ha una partida 
específica. 
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La Sra. Cortada manifesta que això és del futbol i la piscina, però allà, al CAP, també, perquè 
era una actuació que estava prevista de l’any anterior... 
 
El Sr. Alcalde manifesta que jo crec que sí que està. Sí, va passar d’un any... 
 
El Sr. Enric Mir i Nuet regidor del grup municipal d’ERC manifesta que sí, per això, no l’hem 
feta encara, per això la tenim... 
 
El Sr. Alcalde manifesta que està viva encara. Sí, està viva, està viva. 
 
La Sra. Cortada manifesta que val, d’acord.  
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Perfecte, doncs, ara sí, sotmetem l’aprovació del 
pressupost. 
 
Vots a favor? 
 
El Consistori per unanimitat acorda aprovar la proposta que és del tenor literal següent: 
 
“Havent finalitzat l’elaboració del Pressupost General d’aquest Ajuntament, que inclou el de 
la pròpia entitat local i el de la societat municipal GICSA, corresponent a l’exercici econòmic 
de 2018, així com les seves Bases d’Execució i la Plantilla de Personal, que comprèn tots els 
llocs de treball, de conformitat amb el que determinen els articles 168 i 169 del Text Refós de 
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, i l’article 18 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el 
Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988. 
 
Vist el contingut dels informes del Secretari- Interventor, favorables i que consten a 
l’expedient administratiu. 
 
Atès que l’Ajuntament de Cabrera de Mar compleix amb l’objectiu d’Estabilitat 
Pressupostària, així com també amb l’objectiu de la Regla de despesa, tal i com determina la 
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
  
Per tot l’esmentat, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:   
 
Primer: Aprovar inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament de Cabrera de Mar per a 
l’exercici econòmic 2018, juntament amb les seves Bases d’Execució, el resum del qual per 
capítols és el següent: 

ESTAT DE DESPESES 

    

A) OPERACIONS NO FINANCERES 8.985.291,26 €  

A.1. OPERACIONS CORRENTS 7.143.891,26 €  

CAPÍTOL 1: Despeses de personal 2.560.895,25 € 

CAPÍTOL 2: Despeses corrents en béns i serveis 3.224.747,00 € 

CAPÍTOL 3: Despeses financeres  53.000 € 

CAPÍTOL 4: Transferències corrents 1.200.367 € 

CAPÍTOL 5: Fons de contingència   104.882,01 € 
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A.2. OPERACIONS DE CAPITAL 1.841.400 €  

CAPÍTOL 6: Inversions reals 1.841.400 € 

CAPÍTOL 7: Transferències de capital 0,00 € 

B) OPERACIONS FINANCERES 581.116,74 €  

CAPÍTOL 8: Actius financers 0,00 € 

CAPÍTOL 9: Passius financers 581.116,74 € 

    

                                                                      TOTAL: 9.566.408 €  

GESTIÓ INICIATIVES CABRERA, SA              TOTAL : 
  

 
               873.000 € 
 

 
 

ESTAT D’INGRESSOS 

    

A) OPERACIONS NO FINANCERES 8.985.408 €  

A.1. OPERACIONS CORRENTS 8.965.408 €  

CAPÍTOL 1: Impostos directes 4.592.278 € 

CAPÍTOL 2: Impostos indirectes 150.000 € 

CAPÍTOL 3: Taxes, preus públics i altres ingressos 2.440.980 € 

CAPÍTOL 4: Transferències corrents 1.456.650 € 

CAPÍTOL 5: Ingressos patrimonials            325.500 € 

A.2. OPERACIONS DE CAPITAL 20.000 €  

CAPÍTOL 6: Alienació d’inversions reals 0,00 € 

CAPÍTOL 7: Transferències de capital 20.000 € 

B) OPERACIONES FINANCIERAS 581.000 €  

CAPÍTULO 8: Actius financers 0,00 € 

CAPÍTULO 9: Passius financers 581.000 € 

    

TOTAL:  9.566.408 € 
 
 
GESTIÓ INICIATIVES CABRERA, SA                TOTAL:  

 
873.000 € 

 
Segon:  Aprovar inicialment la plantilla de personal de l’Ajuntament de Cabrera de Mar, que 
comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i personal eventual. 
 
Tercer:  Exposar al públic el Pressupost General, les Bases d’Execució i la plantilla de 
personal aprovats, durant el termini de quinze dies, mitjançant la publicació dels 
corresponents anuncis al Butlletí Oficial de la Província de  Barcelona, al tauler d’anuncis de 
la Corporació i a la seu electrònica, als efectes de presentació de reclamacions per les 
persones interessades. 
 
Quart: Considerar els presents acords com a definitius en el cas que durant el termini de la 
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informació pública no es presentés cap reclamació. 
 
Cinquè: Remetre una còpia dels presents acords a l’Administració General de l’Estat, així 
com a la Generalitat de Catalunya, als efectes procedents.” 
 
Doncs, repeteixo, moltíssimes gràcies, de veritat, a tots i cadascun de vosaltres, i bon any i 
bons reis, abans de res. Gràcies i bona nit. 

I, no havent-hi res més de què tractar, s’aixeca la sessió d’ordre de la Presidència, essent ¼ 
i cinc de deu de la nit, en lloc i data UT SUPRA, que com a Secretari en certifico.  

 
Vist i Plau,  

El Secretari                   L’Alcalde 
 
 


