Ple ordinari de data divuit de gener de dos mil divuit.
A Cabrera de Mar, comarca del Maresme, a divuit de gener de dos mil divuit, es reuneixen a
la Casa Consistorial per tal de celebrar sessió ordinària 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 el primer punt
de l’ordre del dia és donar caràcter ordinari a la sessió.
1. DONAR CARÀCTER ORDINARI A LA SESSIÓ
El Sr. Alcalde manifesta que atès que sempre el ple ordinari és el segon dijous de cada mes
senar, i aquest cop és el tercer dijous. Ho vam fer per donar més temps per preparar tots els
temes del ple després de les vacances de Nadal. Hi estem tots d’acord amb declarar-ho com
a ordinari? Molt bé. Doncs, li donem caràcter ordinari, per unanimitat.
El Consistori per unanimitat acorda donar caràcter ordinari a la sessió.
2. APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS

2.1. APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI DEDATA 9 DE NOVEMBRE DE 2017
El Sr. Alcalde manifesta que el segon punt és l’aprovació de les actes anteriors. La primera
és l’aprovació de l’acta del ple ordinari de data 9 de novembre de 2017. Jo he vist un parell o
tres de qüestions que caldria modificar.
La primera és a la pàgina 4, en el paràgraf més gran, de la segona meitat de la pàgina, per
entendre’ns. A la tercera línia, al final, on diu “3.300 euros a contractes informàtics i SAD”,
acabat amb “d”, és “SAT”, acabat amb “t”. Ho dic perquè és diferent: el SAD és el servei
d’atenció domiciliària, i el SAT és un servei d’assistència tècnica. Aquest seria un.
Després, a la pàgina 35, a l’apartat 9, d’informacions, precs i preguntes, en el segon paràgraf
diu “la Sra. Montse Reig Pascual, regidor”, que volia dir “regidora”, del grup municipal del
PDeCAT”. No, és d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’ERC.
I després, a la pàgina 42, cap al centre de la pàgina, al paràgraf més gran que hi ha, que té
cinc línies, a la segona línia diu: “Els polítics estem per obeir el que es demana a la gent.”
No, ha de dir: “El que ens demana la gent.”
Per part meva això és tot. Alguna esmena, els membres del govern primer? Doncs,
endavant, Enric.
El Sr. Enric Mir i Nuet, regidor del grup municipal d’ERC manifesta que bon vespre.
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A la pàgina 13 posa: “El Sr. Mir, regidor del grup municipal PDeCAT.” De moment no m’he
canviat, encara, jo. Sóc d’Esquerra Republicana amb molta honra, o sigui que està malament
aquí.
Després, a la pàgina 37, a la primera línia, posa: “Perquè la gent ho preguntà..” Ai, no, a la
segona línia és “per poder els arbres”, és “podar”, podar els arbres.
Després, a l’últim paràgraf, a la tercera línia, diu: “Hi havia un policlínic.” No és un policlínic,
és un Poly-Klyn, els lavabos és diuen Poly-Klyn, policlínic no hi havia allà.
I després, hi havia una altra en què també hi posava PDeCAT. Era la de la Montse, val. Sí,
sí, és veritat. Ja està, gràcies.
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Gràcies, Enric. Algú més del govern, alguna esmena?
No? Algú dels grups de fora del govern? Dani?
El Sr. Daniel Meroño Lombera, regidor del grup municipal del PSC manifesta que sí, hola,
bon vespre.
A la pàgina 26, no tinc el paper perquè ho he vist en pantalla, però a la pàgina 26, quart
paràgraf, tercera línia, on diu: “També sent d’un partit local”, hauria de dir: “També essent
d’un partit local.” I ja està.
El Sr. Enric Mir i Nuet, regidor del grup municipal d’ERC manifesta que a la pàgina 26, també
aquí, al penúltim paràgraf, posa un altre cop Enric Mir, regidor del grup PDeCAT. Segueixo
sent d’Esquerra.
El Sr. Alcalde manifesta que molt insistents. Molt bé. Algú més? Puchi, no? Gent per
Cabrera, algú té alguna esmena a fer d’aquesta acta? No?
Doncs, podem aprovar l’acta amb les esmenes que hem comentat? Doncs, donem l’acta per
aprovada.
El Consistori per unanimitat acorda aprovar l’acta de la sessió ordinària de data nou de
novembre de dos mil disset amb les esmenes esmentades.
2.2. APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI DE DATA 23 DE NOVEMBRE
DE 2017
El Sr. Alcalde manifesta que passem a la següent acta, que és l’aprovació de l’acta del ple
extraordinari de data 23 de novembre de 2017. Aquesta és la del ple de la designació dels
membres de les meses per a les eleccions del 21 de desembre.
Algú té alguna esmena a fer? No? Doncs, la donem per aprovada també? Aprovada.
El Consistori per unanimitat acorda aprovar l’acta de la sessió extraordinària de vint-i-tres de
novembre de dos mil disset sense esmenes.
2.3. APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI DEDATA 4 DE GENER DE 2018
El Sr. Alcalde manifesta que el següent punt és l’aprovació de l’acta del ple extraordinari de
data 4 de gener de 2018, que era el ple d’aprovació del pressupost municipal.
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Aquí jo he vist un parell d’esmenes, sempre d’una xifra que és la mateixa xifra, a més,
curiosament. A la pàgina 2, a l’última línia, diu “8.617.908”, i és “8.616.000”, o sigui, en lloc
d’un 7 és un 6.
I després, a la pàgina 7, en el quart paràgraf, començant per baix, a la segona línia, torna a
sortir aquesta mateixa xifra, també malament, diu “8.516.908, no, és “8.616.908”.
No n’he vist cap més, no sé si... Algú més té alguna esmena en l’acta aquesta? No? Doncs,
podem aprovar l’acta amb aquesta dues esmenes? Doncs, molt bé.
el Consistori per unanimitat acorda aprovar l’acta de la sessió extraordinària de data quatre
de gener de dos mil divuit amb les esmenes esmentades.
3. DESPATX OFICIAL
El Sr. Alcalde manifesta que passem al següent punt, que és Despatx Oficial. Hi ha alguna
cosa de Despatx Oficial, Sr. Secretari? No?
Doncs, passem al següent punt, que és donar compte dels decrets. No?
El Sr. Secretari manifesta que res, només donar compte de la relació de decrets. Del
916/2017 fins el 1.129/2017.
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé.
El Consistori per unanimitat acorda donar-se’n per assabentat.
4. PRESIDÈNCIA
4.1. DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA DE NOMENAMENT DE TINENTS
D’ALCALDE, DELEGACIONS ALCALDIA-PRESIDÈNCIA I DESIGNACIÓ DELS MEMBRES
DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
El Sr. Alcalde manifesta que el següent punt és donar compte del decret de l’Alcaldia de
nomenament de tinents d’alcalde, delegacions d’Alcaldia-Presidència i designació dels
membres de la junta de govern local.
Bé, això, el que reflecteix aquest decret és una sèrie de canvis en el cartipàs municipal.
Concretament, la incorporació de la regidora Sra. Carmen Manresa, com a regidora de
Serveis a les Persones i Salut Pública. També el Sr. Sergi Teodoro passa a assumir la
regidoria de Promoció Econòmica i es desprèn de la regidoria d’Esports, de la qual passa a
ser-ne ara regidor el Sr. Enric Mir, que alhora em traspassa a mi la regidoria de Comunicació.
O sigui, els canvis que hi ha són aquests.
De moment tenia jo provisionalment Serveis a les Persones i Promoció Econòmica. Serveis
a les Persones i Salut Pública passa a la Sra. Carmen Manresa, Promoció Econòmica al
Sergi, Esports passa del Sergi a l’Enric i Comunicació passa de l’Enric a mi.
La resta de regidories segueixen igual. D’acord? Doncs, això és el que teníem per informarlos.
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Aquí, la Sra. Carmen Manresa ens volia dir unes paraules, atès que l’altra vegada, en el ple
en què va prendre possessió, no va poder intervenir. Endavant, Carmen, quan vulguis.
La Sra. Carmen Manresa Albero, regidora del grup municipal d’AI-CM manifesta que hola,
bona nit a tothom.
Gràcies, Sr. Alcalde.
Como ha dicho el Sr. Alcalde, me llamo Carmen Manresa, por si hay alguno que no lo ha
oído bien, porque me gusta presentarme. Cada vez que hablo aquí, en el pleno, me dice el
señor alcalde: “Di tu nombre, por favor.” Pues yo lo repito hoy dos veces. Entro a participar
en este ayuntamiento con el ánimo de realizar un buen trabajo y espero no defraudarles.
Le doy las gracias al Sr. Abel por su labor, y también a mi partido, AI-CM, por confiar en mí
para que les represente. Creo que el lenguaje forma parte de la imagen personal, y el mío es
el castellano, pues es mi lengua máter y en la que me expreso con mayor corrección. El
catalán lo hablo a nivel coloquial, pero cuando estoy en público y me pongo un pongo
nerviosa, no me gusta mucho porque creo que me voy a equivocar.
Hace 37 años que vivo en Cabrera, y 8 más que ya venía a la Genera. No es mi pueblo, pero
sí es el lugar donde más años he vivido y, por lo tanto, lo considero, aunque no haya nacido
aquí, mi pueblo. ¿Y qué es lo que quiero para mi pueblo? Pues mira, lo mismo que todos
vosotros: que sea el más bonito, el más limpio, el más solidario, en definitiva, el mejor, y
espero, con mi trabajo, ayudar a que se mantenga y, si es posible, mejorarlo. Muchas
gracias.
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, moltes gràcies, Carmen.
El Consistori per unanimitat acorda donar-se’n per assabentat.
4.2. APROVACIÓ, SI ESCAU, CANVI DE NOM DE LA PLAÇA NOVA PER PLAÇA 1
D'OCTUBRE.
El Sr. Alcalde manifesta que bé, passem al següent punt, que és aprovació del canvi de nom
de la Plaça Nova per Plaça 1 d’octubre.
Bé, us explico una miqueta.
La idea d’aquesta proposta és donar el nom de l’1 d’octubre a algun espai rellevant del
municipi. L’1 d’octubre va ser..., després ja hi entrarem i donarem la paraula a cada grup
perquè pugui dir el que pensa, però suposo que estarem tots d’acord que l’1 d’octubre va ser
una data important, l’1 d’octubre del 2017, i el que pensem és que valdria la pena dedicar un
espai de Cabrera de Mar a la memòria dels fets ocorreguts aquest passat 1 d’octubre amb
motiu de la celebració del referèndum. I concretament el que proposem és, això ho hem
canviat fruit de converses, d’interpel·lacions de diverses persones, hem acordat entre Gent
per Cabrera, Esquerra Republicana de Catalunya i el Partit Demòcrata, modificar una
miqueta la proposta i, per no eliminar un nom existent que per a certes persones té
rellevància i que té un cert arrelament, doncs, la proposta seria que es digués “Plaça Nova 1
d’octubre”, d’acord? I d’aquesta manera entenem que és una forma de conservar la memòria
dels fets ocorreguts el passat 1 d’octubre amb motiu de la celebració del referèndum, així
com el comportament exemplar de la població, que va resistir pacíficament les càrregues
policials defensant la democràcia.
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És a dir, no només volem que es mantingui en la memòria el que va passar a Cabrera, que
va ser molt emotiu per a moltes persones sinó a nivell de tot el país. Creiem que és important
que perduri en la memòria de diverses generacions, de tantes com calgui, tot el que va
passar aquell dia i tot el que va significar. Després ens hi estendrem una miqueta més.
També vull aprofitar per dir que això no exclou la possibilitat, que podem valorar i que com a
govern, i suposo que amb el suport de tots, o molts de vosaltres, podrem tirar endavant,
posar alguna placa commemorativa dels fets davant dels dos col·legis electorals, no només
del Castellet sinó també de l’escola del Pla de l’Avellà, una placa en record de tot el que va
passar aquell dia, les intenses hores que vam conviure, les hores abans de les eleccions,
etcètera, amb alguna imatge o..., ja buscarem el format de fer-ho, no?, però entenem que
això és una cosa que es pot fer.
Però l’altra, que és el que plantegem avui, és donar-li un nom que ajudi a mantenir la
memòria, i entenem que ha de ser en un lloc on s’hi celebren actes, on la gent hi fa vida, i no
tindria sentit, i per això hem proposat que fos l’actual Plaça Nova, no tenia sentit donar-li nom
de l’1 d’octubre a un espai que no és concorregut, o on no se celebren actes, o no és una
zona de pas o no és una zona coneguda. Entenem que del que es tractava era de donar-li
un nom a un lloc ja existent que fos important i rellevant en el poble, com ho és en aquest
cas la Plaça Nova.
Bé, dit això, donem la paraula als diferents grups. Comencem per la regidora no adscrita, per
la Puchi Cortada. Vols comentar alguna cosa al respecte?
La Sra. Maria José Cortada Manchado regidora no adscrita manifesta que sí.
A veure, jo el detall aquest de Plaça Nova 1 d’octubre no el coneixia perquè no hi he anat,
però de totes maneres hi votaré en contra.
Primer, perquè la Plaça Nova 1 d’octubre sempre serà la Plaça Nova. Aleshores, jo el que
penso és que potser seria més adient fer-ho en un nou emplaçament. Per exemple, jo he
pensat que hi ha la possibilitat de posar aquest nom en algun carrer o zona verda en la nova
actuació urbanística que ara es durà a terme. A Cal Conde, per exemple, que penso que és
un lloc que a més és cridat a ser el centre de les activitats socioculturals del poble, on ja
tenim a més a més, hi ha una escola de música, on va molta gent, les entitats van a l’envelat,
fan els assajos al teatret, i hi ha un futur possible centre museístic, entre altres activitats
culturals i de trobada de molts ciutadans. Per tant, no crec que sigui una zona on no es pugui
tenir la memòria de dir-li carrer 1 d’octubre o museu 1 d’octubre. No sé, alguna cosa
d’aquestes. Aquesta és la meva opinió.
El Sr. Alcalde manifesta que la proposta concreta quina seria? Quin carrer?
La Sra. Cortada manifesta que no sé, t’estic dient en aquesta nova actuació urbanística, que
jo encara no conec.
El Sr. Alcalde manifesta que quina nova actuació urbanística?
La Sra. Cortada manifesta que la de Cal Conde.
El Sr. Alcalde manifesta que la que es farà a Cal Conde és allargar el carrer d’en Major.
La Sra. Cortada manifesta que bé, però també hi haurà altres carrers per allà, o zones
verdes, o l’envelat. El que sigui.
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El Sr. Alcalde manifesta que no, de carrers només s’allarga el carrer d’en Major, el projecte
urbanístic –tu ho saps– és el carrer d’en Major, i per darrera el Torrent de Ca l’Ignasi, i tot
això ja té nom, no es crea cap carrer nou a l’àmbit de Cal Conde.
La Sra. Cortada manifesta que bé, però suposo que entremig de tot l’àmbit i hi haurà alguna
zona verda, etcètera.
El Sr. Alcalde manifesta que un parc que es dirà “Parc de Cal Conde”. Es dirà el “Parc de Cal
Conde”.
La Sra. Cortada manifesta que bé, es podria dir “Parc 1 d’octubre”, per exemple. És la meva
opinió i és la meva...
El Sr. Alcalde manifesta que nosaltres el que hem valorat... Bé, bé, però jo... Home, jo
explico els arguments de per què ho hem proposat així. A veure, sempre hi havia la
possibilitat de dir que quan es desenvolupi el sector urbanístic de Can Carles, per exemple,
mirar de posar alguna plaça allà, però clar, tot això quants anys pot trigar? Nosaltres pensem
que és ara el moment de fer aquest..., de plasmar i materialitzar aquesta proposta, perquè si
ho deixem passar, al cap del temps pensem que perdrà efecte. L’important és mantenir viva
la memòria de tot el que està passant, del que va passar arran de l’1 d’octubre, des d’aquest
moment. La possibilitat de fer-ho és ara, i per fer-ho ara ha de ser en un lloc ja existent. Si ho
demorem en el temps, entenem que perd bastant de sentit.
La Sra. Cortada manifesta que aquesta zona sembla que està per desenvolupar, en principi
aquest any, no?, 2018, la zona de Cal Conde.
El Sr. Alcalde manifesta que però la zona verda no estarà... I tu creus que la gent acceptaria
que el Parc de Cal Conde li canviéssim el nom?
La Sra. Cortada manifesta que bé, és la meva opinió, gràcies.
El Sr. Alcalde manifesta que bé, bé, està bé. Molt bé. Sr. Dani Meroño, del Partit dels
Socialistes de Catalunya?
El Sr. Daniel Meroño Lombera, regidor del grup municipal del PSC manifesta que sí.Jo
també hi votaré en contra i li donaré cinc raons.
La primera és la participació en la decisió, no? Bé, ara sembla que aquí s’ha establert un
diàleg entre Esquerra i Gent per Cabrera per fer aquest canvi, per proposar aquest canvi, als
altres representants del ple no se’ns ha dit res. Aquesta proposta d’acord la presenta el Sr.
Alcalde, no el govern ni cap partit polític, el Sr. Alcalde. Vostè, a les xarxes socials –avui
parlarem bastant de les xarxes socials– parlava que la majoria dels grups de l’ajuntament
havien acordat això, i jo... Clar, és que avui s’ha parlat, però és que fins ara, no sé si amb
vosaltres han parlat però a mi no se m’ha parlat absolutament res d’això.
El Sr. Alcalde manifesta que sí. Sí, sí.
El Sr. Meroño manifesta que de què em semblava?
El Sr. Alcalde manifesta que et vaig anunciar, et vaig trucar per dir-te dues coses. Una era
aquesta, la setmana passada, que proposaríem això.
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El Sr. Meroño manifesta que sí, bé, que proposaríem, ja està. Sí, que proposaríem, ja està.
Proposat.
El Sr. Alcalde manifesta que suposo que no t’agradarà gaire, et vaig dir, però...
El Sr. Meroño manifesta que sí, de raons en tenim unes quantes. Aquesta és la primera.
La segona és un tema de representativitat. En les últimes eleccions del 21 de desembre, de
3.000 votants que hi va haver a Cabrera, uns 900 van votar a partits dels que vostès diuen
“constitucionalistes”. Això és un 30 per cent de la població, per tant, si aquí som 11 regidors,
com a mínim 3 regidors haurien de votar en contra o abstenir-se. Molt em temo que això no
passarà, i això també..., aquí cadascú que aguante su carro, però jo molt em temo que això
no passarà. Cadascú ja explicarà als seus votants el que fa.
Després, precipitació. O sigui, encara no sabem quina incidència tindrà l’1 d’octubre en la
resolució d’aquest conflicte polític en què estem. Això, quan la gent ho sàpiga, és el primer
poble on es fa aquesta proposta en tot el Maresme. Ho he preguntat i encara no s’està
proposant res de tot això. És com si enmig d’un partit de futbol ja dones el trofeu de millor
jugador. Escolta, espera que acabi el partit, no?, veurem què passa. Llavors, ja decidirem i ja
veurem quina incidència té en la història aquest dia.
Un altre motiu: la negativitat. O sigui, aquest va ser un dia trist, o sigui, és un dia trist en el
qual hi ha una votació que està mal plantejada, que esdevé d’una llei de referèndum que
s’aprova com s’aprova al Parlament, que comença malament, és un dia que comença
malament, i acaba encara pitjor, amb una resposta dolentíssima per part de la Policia
Nacional. És un dia trist. Nosaltres, els socialistes, ens vam concentrar aquí, davant de
l’ajuntament, com a protesta, i ho pots dir... Realment va ser un dia trist.
El Sr. Alcalde manifesta que ho anava a dir.
El Sr. Meroño manifesta que de la mateixa manera que les persones tendir a oblidar les
coses dolentes de la vida, ostres!, els polítics tenim una certa responsabilitat en el mateix
sentit. O sigui, posem un nom a una plaça amb una cosa positiva. O sigui, jo voldria que el
nom de la plaça fos el dia en què es fa el referèndum acordat, o el dia que es fa l’aprovació
d’un nou estatut o el dia en què s’aprova la reforma federal, però una cosa positiva. Sempre
estem... O sigui, jo entenc que és una tàctica política i és el victimisme, però és un record
negatiu – és un record negatiu.
Un altre motiu: utilitat. Quina utilitat té això? En què millora les condicions de vida dels
cabrerencs? En res. No sé el cost que tindrà, em diran que això és demagògia. No sé el cost
que tindrà això, però això no millora en res les condicions de vida, i el que ha dit vostè de les
escoles, bé, això ho trobo una aberració. Una cosa és que es posi una placa en un parc,
però a les escoles, posar... Perdoni, a les escoles van nens amb tres anys, que no entenen
el que és l’1 d’octubre.
El Sr. Alcalde manifesta que davant, davant de l’escola he dit, no a l’escola, al carrer. El
carrer és públic i es pot posar el que es vulgui.
El Sr. Meroño manifesta que les escoles deixem-les en pau, si us plau, amb aquest tema. O
sigui la gent, quan comença a tenir criteri, llavors... Al parc, allò, als carrers, val, però les
escoles deixem-les en pau. Bé, evidentment, el vot serà negatiu, com ja suposàveu.
El Sr. Alcalde manifesta que no, jo, sincerament, em quedava amb el suport que vas
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explícitament donar el dia de la protesta pels fets succeïts, i això jo ho vaig valorar
positivament, i penso que moltes de les persones que tu atribueixes, de les 900 i escaig
persones que van votar a partits constitucionalistes, que no és que ho diem nosaltres, no sé
qui ho diu però podem dir “unionistes” o “constitucionalistes”, com vulguem, moltes
d’aquestes persones també van patir d’alguna manera tot el que va passar l’1 d’octubre i ho
valoren com un dia excepcional a molts nivells, no? Que jo no li veig només la vessant
negativa, jo crec que l’ 1 d’octubre té una vessant negativa per la repressió que va suposar i
l’ús de la força per part de la Policia en molts indrets, però té una vessant positiva quant a
l’emotivitat que es va desprendre en la preparació de tot aquell dia i en el desenvolupament
del referèndum en sí mateix.
Després, també dir que som els primers, potser els primers que ho portarem a terme, però
els primers van ser Girona, que ho ha intentat i els ho va tombar el Partit Popular per
qüestions tècniques, eh?, però la ciutat de Girona és la primera que ha proposat canviar una
plaça, concretament la Plaça de la Constitució, que no és poc important a Girona pel que em
diuen, pel nom de Plaça 1 d’octubre.
Bé, donem la paraula ara a la Sra. Carmen Manresa, d’Alternativa Independent Cabrera de
Mar.
La Sra. Carmen Manresa Albero, regidora del grup municipal d’AI-CM manifesta que en mi
partido hay diferentes ideologías, y en respeto a todas ellas me abstendré.
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Gràcies, Carmen. Donem la paraula ara a Esquerra
Republicana de Catalunya. Enric?
El Sr. Enric Mir i Nuet regidor del grup municipal d’ERC manifesta que gràcies, Jordi. Mira,
Dani, a mi em sap greu que moltes coses de les que he sentit per part teva, em sap greu
però jo també sé que a vegades estàs una mica entre l’espasa i la paret, no? A nivell
personal i a nivell polític. Jo no només hi estic d’acord, és que jo crec que en la història
s’oblidarà l’1 d’octubre en aquest país. La gent que vam estar allà... Tu no vas tenir aquesta
gran sort, de poder estar allà, i per als que ho vam viure des del principi fins el final és un dia
en què realment et sents orgullós de ser català i de ser de Cabrera. Vull dir, va ser una
mobilització... Jo no ho havia viscut mai en aquest poble. Jo visc aquí des de recent nascut,
tinc la sort de portar més de 25 anys vivint aquí, residint, i jo no havia vist mai una cosa així, i
això va ser quan realment no eren ideologies ni res, eren les persones, era la gent, era
aquest moviment que és el que ens està portant on estem ara. I si en un lloc no tenim
memòria i no recordem el que hi ha, després passen les coses que passen.
Llavors, és una oportunitat que tenim, que és que en un lloc, possiblement sí que pot ser un
tema de dir: “Ja tenim la Plaça Nova, no li canviem el nom, no hi ha necessitat.” Bé, doncs,
Plaça Nova- 1 d’octubre, jo crec que sona millor i tot, però és que l’1 d’octubre no és que
l’hem de..., és que l’hem de recordar sempre, ens ha de servir de referent. És un moment en
el que el poble i la gent va demanar el dret per poder votar i per traspassar tot això que
estem veient a tots els llocs en què està passant, on les minories i la gent que no té el poder
no pot fer el que realment vol. I tu, socialista, que sempre estàs defensant la gent i tot això,
no sé com no saps veure això i ho barreges políticament.
Doncs, l’1 d’octubre és un record i un respecte a tot el que va passar aquell dia, i que no ens
oblidem, per allò bo i per allò dolent. És un tema de fer memòria. Nosaltres hi votarem que
sí, evidentment.
El Sr. Daniel Meroño Lombera, regidor del grup municipal del PSC manifesta que per
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al·lusions.
El Sr. Alcalde manifesta que endavant, endavant.
El Sr. Meroño manifesta que no, és que ha dit que jo no hi vaig participar. Saps quan vaig
anar jo a l’escola on estaven tots els meus amics, família? A les 7 de la tarda vaig sentir com
un petard a l’escola del barri, i em vaig espantar perquè vaig pensar que hi anava la Policia, i
hi vaig anar. Però hi vaig anar a defensar el que pogués passar, perquè el que estava veient
a la televisió evidentment em va fer por, que pogués estar passant a Cabrera. Llavors va ser
quan hi vaig anar. O sigui que jo realment no hi vaig participar políticament, però sí que em
vaig preocupar pel que li pogués passar a la gent. Això per una banda.
I l’altra és, perdona, això és una estratègia política. Ara us interessa treure aquest tema,
aquest tema està absolutament fresc, candent i no ve a cuento proposar canviar el nom i ara
a vosaltres us interessa. I no té res a veure amb les persones. Precisament, les persones el
que volen és que se solucioni això d’una vegada –que se solucioni d’una vegada. Que hi
hagi acord, que hi hagi diàleg i que puguem passar pàgina, i no enquistar la negativitat i el
victimisme que està instal·lat en aquest país i amb el qual no avançarem mai.
El Sr. Alcalde manifesta que bé. Gent per Cabrera, si us plau?
La Sra. Anna Maluquer Ferrer, regidora del grup municipal de GxC, manifesta que bé, el fet
que hi haguessin converses –bé, bona nit a tothom– tampoc va ser ben bé així; se’ns va
informar. A nosaltres, ens principi ens va semblar bé, sobretot pel tema que Plaça Nova en el
fons no porta el nom de cap personatge i ens va semblar que no era un greuge en aquest
sentit. Sí que entenc, després hi ha hagut comentaris i un company em va passar els
comentaris que havien sortit al Facebook, que potser s’hauria pogut buscar un altre
emplaçament, que la gent continuaria dient-li Plaça Nova, que... Bé, aquestes coses són les
que realment demanem nosaltres moltes vegades que s’obrin a la població, que això potser
no hagués costat res, en el Facebook mateix, fer un petit tempteig.
En fi, nosaltres hi votarem a favor, sobretot perquè pensem que l’1 d’octubre és un dia per
commemorar, no és un dia de victimisme, precisament jo penso que no, en cap cas, sinó que
allò va ser un triomf. La gent va votar, per tant, vam triomfar, a costa que a alguns els
trenquessin la cara, això és evident, i tenim una situació en el país que continua sent molt
penosa, per dir-ho d’alguna manera, amb gent posada a la presó per les seves idees
polítiques, i això sembla cosa d’un altre temps. És important, per tant, fer memòria en aquest
sentit.
El fet de posar en aquesta plaça “Plaça Nova 1 d’octubre” també és una manera de dir que
podem continuar dient-li Plaça Nova, però sí que hi ha la commemoració d’aquesta data, en
la qual realment tota aquesta gent va fer pinya, i això és el més bonic que pot passar en un
país i en qualsevol societat, aquesta mena de cosa espontània que es va produir, que
després veient això, totes les barbaritats que s’estaven cometent, que la gent anessin a
l’una, cadascú votant el que va votar, però sí que defensant un dret fonamental d’una
democràcia, com és la de votar. Gràcies.
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, Anna. Bé, subscric plenament el que has dit. Nosaltres,
des del Partit Demòcrata, pensem clarament que va ser una jornada enfocada en positiu, en
la qual va guanyar la intel·ligència sobre el negacionisme, recordem que tan sols 24 hores
abans el ministre de torn deia: “No hay urnas, no hay papeletas, no habrá colegios abiertos”,
i el poble català va fer que hi haguessin urnes, que hi haguessin paperetes i que s’obrissin
tots els col·legis. I va ser també, a la fi, una victòria claríssima de la democràcia sobre la
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repressió i sobre la força, i és això el que volem commemorar i gràcies a la interacció que hi
ha hagut al llarg del dia d’avui en el Facebook precisament és que portem aquesta proposta
modificada, de manera que es mantingui el nom de Plaça Nova, i que quan l’ajuntament en
faci referència o quan els ciutadans parlin diran: “On quedem? / A la Plaça Nova.” D’acord.
Però quan es faci algun acte quedarà constància que allò és la Plaça Nova 1 d’octubre,
d’acord? En les futures agendes d’activitats, en els programes de festa major, en qualsevol
document, quedarà escrit “Plaça Nova 1 d’octubre”, i pensem que això és molt positiu i que
és la manera de que perduri en la memòria de tots els cabrerencs que vam viure tan
intensament aquell dia.
Molt bé, doncs, posem el punt aquest a votació.
Vots a favor? Abstencions? Vots en contra?
El Sr. Secretari manifesta que queda aprovat per 8 vots a favor, dels tres regidors del Partit
Demòcrata de Catalunya, 2 d’Esquerra Republicana i 3 de Gent per Cabrera; 2 vots en
contra, de la regidora no adscrita i el regidor del Partit dels Socialistes, i 1 abstenció de la
regidora d’Alternativa Independent de Cabrera de Mar.
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, moltes gràcies.
El Consistori acorda aprovar la proposta que és del tenor literal següent:
“Atès que l’Ajuntament de Cabrera de Mar ha decidit iniciar el procediment a fi d'aprovar el
canvi de denominació de la Plaça Nova per tal de dedicar-la a la memòria dels fets
ocorreguts el passat 1 d’octubre de 2017 amb motiu de la celebració del referèndum.
Atès el que determina l'article 75 del Reglament de Població i Demarcació Territorial de les
Entitats Locals, aprovat pel Reial decret 1690/1986, d'11 de juliol, així com la Resolució de
30 de gener de 2015, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció
general de Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats
Locals, sobre instruccions tècniques als Ajuntaments sobre gestió del padró municipal.
Per tot l’esmentat, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer: Canviar el nom de la Plaça Nova pel de Plaça 1 d’octubre, dedicant aquesta via
pública a la memòria dels fets ocorreguts el passat 1 d’octubre de 2017 amb motiu de la
celebració del referèndum, així com al comportament exemplar de la població, que va resistir
pacíficament a les càrregues policials defensant la democràcia.
Segon: Notificar a les Administracions Públiques interessades i a les Entitats, empreses i
Organismes que puguin resultar afectats [INE, Correus, Registre de la Propietat,
Cadastre,...].”
4.3. DONAR COMPTE DE L'APROVACIÓ DE LA INSTRUCCIÓ NÚMERO 3 D'ACCÉS A
L'EXERCICI DE LES PROFESSIONS, ACTIVITATS I OFICIS QUE COMPORTIN
ACTIVITATS AMB MENORS D'EDAT
El Sr. Alcalde manifesta que doncs, passem al següent punt, que és el punt 4.3, que és
donar compte de l’aprovació de la instrucció número 3 d’accés a l’exercici de les professions,
activitats i oficis que comportin activitats amb menors d’edat. Ens comenta aquest punt el Sr.
Secretari.
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El Sr. Secretari manifesta que bé, en aquest cas es dóna compte d’una resolució per la que
s’aprova la instrucció número 3 per a l’accés a l’exercici de professions, activitats i oficis que
comportin contacte habitual amb persones menors d’edat, qualsevol que sigui el vincle, i que
realitzin activitats en l’Ajuntament de Cabrera, en aplicació de la llei orgànica 1/1996, de 15
de gener, de protecció jurídica del menor, que s’annexa a la resolució.
S’acorda també publicar aquesta instrucció en el Butlletí Oficial de la Província, al taulell
d’anuncis i a la seu electrònica de la pàgina web municipal.
I es trasllada aquesta resolució i la instrucció annexa als representants legals dels
treballadors, es faculta el president de l’ajuntament tan àmpliament com amb dret sigui
possible per a la signatura de quants documents siguin necessaris per a l’execució del
present acord, i s’acorda donar compte en el ple, que és el que estem fent en aquests
moments.
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, perfecte. Gràcies, Sr. Secretari.
El Consistori es dona per assabentat de la resolució 2017/1004 que és del tenor literal
següent:
“Expedient 2017/118 relatiu a l’alta de serveis Via Oberta per l’accés a dades sobre la
inexistència d’antecedents per delictes sexuals i antecedents penals.
Fets
1. Vista la nova regulació existent en matèria de protecció a la infància i l’adolescència i
tenint en compte que l’Art. 7 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya i 21 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú determinen que els òrgans administratius poden emetre instruccions per a fixar els
criteris per a l’aplicació de les normes jurídiques en l’exercici de les seves funcions i per al
funcionament dels seus serveis.
2. Atès que la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de Modificació del sistema de protecció a la
infància i l’adolescència modifica l’article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de
protecció jurídica del menor (LOPJM) i estableix que serà requisit per a l’accés i exercici a
les professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors, el no haver
estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual,
que inclou l'agressió i abús sexual, assetjament sexual, exhibicionisme i provocació sexual,
prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com per tracta d'éssers humans.
3. Atès que el Reial Decret 1110/2015, d’11 de desembre (BOE núm. 312, de 30/12/2015)
crea i regula l’organització i el funcionament del Registre Central de Delinqüents Sexuals i
estableix que la seva entrada en vigor serà als dos mesos de la seva publicació.
4. Atès que la Disposició Transitòria Quarta de la llei esmentada estableix que fins que
aquest registre no estigui creat i entri en funcionament, l’acreditació es farà mitjançant una
certificació d’antecedents penals amb l’especificació corresponent, emesa pel Registre
Central d’Antecedents Penals. A més, en el cas de persones d’origen estranger o amb una
altra nacionalitat, hauran d’aportar també un certificat negatiu d’antecedents penals del seu
país d’origen o d’on són nacionals, traduït i legalitzat d’acord amb els convenis internacionals
existents.
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5. Atès que la norma no només afecta a les persones que s'incorporin a un lloc de treball que
impliqui contacte habitual amb menors, sinó també a totes les persones que ja estiguin
treballant-hi en l’actualitat; i tenint en compte que aquesta Corporació Local hi ha llocs de
treball que impliquen contacte habitual amb menors, entenent com a tal la potencial
accessibilitat a relacionar-se amb menors com a conseqüència de l’ocupació del lloc,
independentment de les funcions i tasques estrictament considerades, i davant de qualsevol
dubte, la protecció superior dels menors justificarà sempre la seva afectació.
6. Atès que l’Art. 9.2 del Reial decret 1110/2015, d'11 de desembre, determina que la persona
encarregada del registre central de delinqüents sexuals, previ consentiment de la persona
interessada o de qui la representa, ha d'informar de les dades relatives a la persona
interessada que contingui el registre, a instàncies de qualsevol òrgan de les administracions
públiques davant el qual es tramiti un procediment per accedir a professions, oficis o
activitats que impliquin un contacte habitual amb menors, així com per al seu exercici. En
absència de tal consentiment, el certificat s'expedeix a instàncies de la persona
7. Atès que aquest Ajuntament té la voluntat de fixar pautes d'actuació comunes i
homogènies pel que fa a l'aplicació d'allò previst a l'article 13.5 de la LOPJM i els criteris per
a l’aplicació de les normes jurídiques esmentades mitjançant la corresponent instrucció, que
s’annexa a aquesta resolució.
Fonaments de dret
1. Llei 26/2015, de 26 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i
l’adolescència.
2. Reial Decret 1110/2015, d’11 de desembre (BOE núm. 312, de 30/12/2015) crea i regula
l’organització i el funcionament del Registre Central de Delinqüents Sexuals.
3. Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor.
4. Article 140 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic en

relació amb la cooperació entre Administracions.
Resolució
Per tant, resolc:
Primer: Aprovar la Instrucció número 3 per a l’accés a l’exercici de professions, activitats i
oficis, que comportin contacte habitual amb persones menors d’edat, qualsevol que sigui el
vincle amb l’Ajuntament de Cabrera, en aplicació de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener,
de protecció jurídica del menor que s’annexa a aquesta resolució.
Segon: Publicar la Instrucció annexa en el Butlletí Oficial de la Província, en el tauler
d’anuncis de la Corporació Local i a la seu electrònica de la pàgina web municipal.
Tercer: Traslladar aquesta resolució i la Instrucció annexa als/a les representants legals
dels/de les treballadors/es.
Quart: Facultar el Sr. President tan àmpliament com en dret sigui possible per a la signatura
de quants documents siguin necessaris per a l’execució del precedent acord.
Cinquè: Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se celebri, a
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efectes de la seva ratificació.”
5. PROMOCIÓ ECONÒMICA
5.1. ADHESIÓ A LA FEDERACIÓ DE FIRES DE CATALUNYA
El Sr. Alcalde manifesta que passem al punt 5.1, que és l’aprovació de la proposta que
presenta l’Ajuntament de Cabrera de Mar per a l’adhesió a la Federació de Fires de
Catalunya. Ens presenta aquest punt el regidor de Promoció Econòmica, Joventut i Festes,
Sergi Teodoro. Quan vulguis.
El Sr. Sergi Teodoro José, regidor del grup municipal de PDeCAT manifesta que gràcies, bon
vespre.
Com bé ha dit el Sr. Alcalde, portem al ple l’aprovació, la proposta d’aprovació de l’adhesió
de l’Ajuntament de Cabrera de Mar a la Federació de Fires de Catalunya.
Faré un petit resum de quines són aquests avantatges que porta ser associat d’aquesta
federació, que són la formació especialitzada gratuïta per a tots els associats, creació de
sinèrgies entre les diferents organitzacions, realització d’estudis i propostes, interlocució
activa en matèria de fires, condicions preferents amb professionals i proveïdors, difusió i
publicitat a les seves xarxes socials; ells comuniquen totes les subvencions que hi ha,
relacionades amb el sector firal; organització del Congrés anual de les fires, on Cabrera de
Mar tindria participació; i prendre iniciativa en aquells aspectes que es considerin d’interès
associat i pels objectes de la federació.
Això té una quota de primer any de 95 euros més IVA, en ser un municipi inferior a 5.000
habitants, i a partir del segon any, de 190 euros més IVA. Això està enfocat per a la Fira
Iberoromana, per tal de poder potenciar-la. Gràcies.
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Algú vol fer algun comentari? No? Doncs, sotmetem
aquest punt a votació.
Vots a favor? Doncs, queda aprovat per unanimitat, Sr. Secretari.
El Consistori per unanimitat acorda aprovar la proposta que és del tenor literal següent:
“Expedient número 2017/1219 relatiu l’adhesió de l’Ajuntament de Cabrera de Mar a la
Federació de Fires de Catalunya.
Fets
1. Atès que la Federació de Fires de Catalunya és una organització sense ànim de lucre amb
l’objectiu de donar un impuls al sector firal, oferint: formació especialitzada; realització
d’estudis i propostes en matèria de fires davant les administracions públiques; difusió i
publicitat dels certàmens firals organitzats pels associats mitjançant els suports tradicionals i
les xarxes socials i de l’App de la Fefic; comunicació sobre normatives, subvencions i altres
temes relacionats amb el sector; i l’organització anual del congrés de Fires de Catalunya.
2. Atès que l’Ajuntament de Cabrera de Mar es compromet a complir els Estatuts de la
Federació i els acords de l’Assemblea General i la Junta Directiva i, de satisfer les quotes
que s’estableixen en el desenvolupament de l’activitat de la Federació.
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3. Atès que l'Ajuntament de Cabrera de Mar té interès en adherir-se a la Federació de Fires
de Catalunya per tal gaudir d’aquest serveis que ofereixen i fomentar la Fira Iberoromana.
Fonaments de dret
1. Informe favorable de la Cap de l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Cabrera de Mar, de
data 18 de desembre de 2017.
Per tot l’esmentat, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer: Aprovar l’adhesió a la Federació de Fires de Catalunya.
Segon: Supeditar l’aprovació de l’esmentada adhesió a que hi hagi la corresponent
consignació pressupostària per poder fer efectiva la despesa de 114,95 euros amb càrrec al
pressupost de l’exercici 2018 de la Corporació.
Tercer: Notificar els presents acords a la Federació de Fires de Catalunya i a Gestió
Econòmica de l’Ajuntament, als efectes procedents.
Quart: Facultar a l’Il·lm. Sr. Alcalde tan àmpliament com sigui menester i en dret es
requereixi per a l’efectivitat dels presents acords i en especial per a la signatura de la present
adhesió.”
6. ASSUMPTES SOBREVINGUTS
Prèvia declaració d’urgència, de conformitat amb allò previst al número 2 de l’article 106 del
text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, s’adoptaren els següents acords:
El Sr. Alcalde manifesta que passem al següent punt, que és Assumptes Sobrevinguts.
Tenim, en principi, tres punts aquí. Recordem que primer s’ha de votar la urgència de
cadascun dels punts.
El primer és la modificació dels representants als òrgans col·legiats. Això és derivat dels
canvis que hem fet en el cartipàs, hem de canviar els representants als òrgans col·legiats,
els representants de l’ajuntament en els òrgans. Estem d’acord amb la urgència? Sí? Tothom
a favor de la urgència d’aquest punt?
Bé, doncs, concretament del que es tracta és del canvi de representant... Sí, ho tinc, ho tinc.
El nomenament del representant titular en el consorci de Promoció Turística de la Costa del
Maresme, designant al Sr. Sergi Teodoro José com a tal, i mantenir el suplent, a mi mateix,
que ja estava com a suplent. D’acord? O sigui, es tracta de nomenar el Sergi com a
representant de l’ajuntament en el Consorci de Promoció Turística del Maresme.
Algú vol comentar alguna cosa? No?
Doncs, vots a favor? Abstencions?
El Sr. Secretari manifesta que el Consistori aprova amb 10 vots a favor (3 PDeCAT, 2 ERC, 3
GxC, 1 AI-CM i 1 de la regidora no adscrita) i 1 abstenció, del regidor del Partit dels
Socialistes, la proposta que és del tenor literal següent:
“Expedient 2018/50 relatiu al nomenament de representants de l’Ajuntament als òrgans
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col·legiats a les entitats que d’aquest en formin part al Consorci de Promoció Turística Costa
del Maresme.
Fets
1. Atès que per resolució de l’alcaldia de data 16 de juny de 2015 es van delegar les facultats
de direcció i administració de les Àrees d’actuació municipals als Tinents d’Alcalde i regidors.
2. Atès que en data 11 de gener de 2018 es va signar un nou pacte de govern amb el grup
municipal Alternativa Independent de Cabrera de Mar que ha produït modificacions a les
àrees d’actuació de les regidories i és necessari modificar el representant de l’Ajuntament al
Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme.
Fonaments de dret
1. L’article 22.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local.
2. L’article 52 del decret legislatiu 2/2003,de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei Municipal i de Règim Local.
Per tot l’esmentat, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
Primer: Modificar el nomenament de representat titular de l’Ajuntament de Cabrera de mar al
Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme, designant al Sr. Sergi Teodoro José
com a tal, i mantenint al suplent, el Sr. Jordi Mir i Boix.
Segon: Notificar aquesta resolució als interessats i al Consorci de Promoció Turística Costa
del Maresme.”
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, moltes gràcies. Passem al següent punt, que és la
modificació del reglament del Consell Municipal d’Entitats. Primer hem de votar la urgència.
Estem a favor de la urgència tothom? Sí?
Doncs, ens presenta aquest punt el Sergi Teodoro, regidor de Promoció Econòmica, Festes i
Joventut. Endavant, Sergi.
El Sr. Sergi Teodoro José, regidor del grup municipal manifesta que gràcies.
El que portem al ple és el canvi, en dues paraules, del reglament que ara, actualment, és
vigent. Els dos canvis són en l’article 7, que parla sobre la comissió permanent del Consell
Municipal d’Entitats, en el seu punt 7.4b, que ara mateix diu: “La comissió permanent està
integrada per un màxim de 5 representants de les entitats amb presidència al consell.” Seria
canviar la paraula “màxim 5 representants” per “mínim 5 representants”, degut a què aquesta
comissió està integrada ara mateix per 6, i per no excloure cap entitat de la comissió.
I l’article número 11, que parla sobre el funcionament d’aquesta comissió permanent, en el
seu punt 1 diu: “La comissió permanent es reuneix de manera ordinària com a mínim nou
vegades l’any, i de manera extraordinària les vegades que consideri oportunes la
presidència, per iniciativa pròpia o petició d’un terç dels seus membres.” Seria canviar la
paraula “nou vegades l’any en sessió ordinària” per “dues vegades l’any en sessió ordinària”,
que aquestes dues vegades ens reuniríem just abans dels plenaris. Creiem que nou vegades
és excessiu. Tots aquests canvis es van plantejar a la sessió ordinària del Consell Municipal
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d’Entitats del 28 de novembre del 2017, i totes les entitats van estar-hi d’acord. Ara faltaria
canviar-ho al ple.
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, gràcies, Sergi. Algun comentari o pregunta per part
d’algú? No?
Doncs, vots a favor?
Abstencions?
El Sr. Secretari manifesta que el Consistori aprova amb 10 vots a favor (3 PDeCAT, 2 ERC, 3
GxC, 1 AI-CM i 1 de la regidora no adscrita) i 1 abstenció, del regidor del Partit dels
Socialistes, la proposta que és del tenor literal següent:
“Expedient número 2018/30, relatiu a l’aprovació de la modificació del Reglament del Consell
Municipal d'Entitats.
Fets
1. Atès que en reunió de data 28 de novembre de 2017 el regidor de Festes va proposar als
membres del Consell Municipal d’Entitats modificar el Reglament del Consell Municipal
d’entitats un seguit d’articles.
2. Vist l’informe emès pel regidor de Festes que consta a l’expedient i que detalla o justifica
la necessitat de modificar els representants de la Comissió Permanent, que passaran a ser
un mínim de 5, així com modificar el número de reunions, que serà d’un màxim de 2
trobades l’any.
Fonaments de dret
1. Llei de Bases de Règim Local, 7/1985 de 2 d’abril.
2. Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, 8/1987 de 15 d’abril.
3. Reglament del Consell Municipal d’Entitats de Cabrera de Mar.
4. El decret d’alcaldia de data 12 de gener de 2018, de nomenament de tinents d’alcalde i de
delegacions de les àrees d’activació municipals.
Per tot l’esmentat, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
Primer: Aprovar inicialment, si escau, la modificació del Reglament del Consell Municipal
d’Entitats de Cabrera de Mar de la següent manera:
Article 7. La Comissió Permanent
7. 4 b) La Comissió Permanent està integrada per un mínim de cinc representants de les
entitats amb presència al Consell.
Article 11. Funcionament de la Comissió Permanent.
1. La Comissió Permanent es reuneix de manera ordinària com a mínim dues vegades
l'any, i de manera extraordinària les vegades que consideri oportunes la Presidència, per
iniciativa pròpia o petició d'un terç dels seus membres.
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Segon: Procedir al tràmit d’informació pública de la modificació del Reglament del Consell
Municipal d’Entitats de Cabrera de Mar, mitjançant edicte inserit en el taulell d’anuncis
municipal, a la seu electrònica municipal i la corresponent publicació en el Butlletí Oficial de
la Província per tal que durant el termini de trenta dies les persones interessades puguin
presentar les al·legacions i reclamacions que tinguin per convenient. En el cas que no es
presentessin reclamacions durant el període d’informació pública, el Reglament Municipal
del Consell Municipal d’Entitats, esdevindrà aprovat definitivament amb caràcter automàtic
publicant el text íntegre del Reglament al BOPB.
Tercer: Notificar els presents acords a les entitats, als efectes procedents.”
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Gràcies.
Bé, ara hi ha un altre punt a Sobrevinguts, que es vol entrar, que és presentat pel Partit dels
Socialistes de Catalunya, que es diu “Moció de l’Ajuntament de Cabrera de Mar per exigir a
la Generalitat l’abonament del deute pendent de les escoles bressol”. Moció presentada que
va comentar ahir a la junta de portaveus el Partit dels Socialistes de Catalunya.
La Sra. Anna Maluquer Ferrer, regidora del grup municipal de GxC manifesta que pensava
que no es presentava finalment.
El Sr. Alcalde manifesta que espera, per això, primer hem de votar la urgència i llavors, com
a govern, nosaltres vam considerar que això està subjecte a una sentència que és molt
recent, concretament del 12 de gener d’aquest any, i que segurament la Generalitat
recorrerà, i pensem que fins que la sentència no sigui ferma, no li trobem sentit a debatre ara
una moció per veure si l’ajuntament reclama el deute perquè la Generalitat va eliminar en el
seu moment les subvencions, una part d’elles les va passar a través de la Diputació de
Barcelona, però pensem que ara no és moment perquè la sentència, primer, és molt recent.
També, des de Secretaria de l’ajuntament es vol estudiar jurídicament què comporta que
l’ajuntament demani això, valorar quin import és el que es demanaria i demés, i com que
encara no hi ha una sentència ferma, pensem que no és el moment de tractar aquest tema.
Per la qual cosa el govern, ara, quan sotmetem aquest punt a votació de la urgència, doncs,
votarem que no estem d’acord amb què és un punt urgent.
Per tant, vots a favor de tractar el punt per urgència?
Vots en contra de la urgència?
Abstencions?
La Sra. Maluquer manifesta que bé, en tot cas, votem a favor de que això no és urgent pel
comprimís aquest que hi ha d’estudiar el tema, i realment el tema de l’escola bressol aquí es
va patir, i es va tancar. És el que vam dir també ahir a la junta de portaveus, qui ens
retornarà aquesta escola bressol que es va tancar. Vull dir que a nivell de valorar els costos i
el que ens deuen, potser serà més complicat del que pugui semblar.
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Per tant, no passem aquest punt per Sobrevinguts.
El Consistori acorda desestimar la petició per 1 vot a favor del PSC, 10 vots en contra (3
PDeCAT, 2 ERC, 3 GxC, 1 AI-CM i 1 de la regidora no adscrita).
7. INFORMACIONS, PRECS I PREGUNTES
El Sr. Alcalde manifesta que passem al següent punt, que és Informacions, Precs i
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Preguntes. Comencem per les informacions dels membres de l’equip de govern.
Concretament, comencem per la Montse Reig, regidora d’Ensenyament, Cultura i Patrimoni.
Endavant, Montse.
La Sra. Montserrat Reig Pascual, regidora del grup municipal d’ERC manifesta que bon
vespre a tots. Primer de tot, voldria informar-los que aquestes vacances de Nadal hem fet
diverses actuacions a l’escola del Pla i a l’escola bressol. Llavors, perquè veieu la
importància que... Hem canviat 191 bombetes de les normals a leds. Ens queden unes
quantes més, eh? O sigui que els watts pujaran molt menys i serà una cosa molt bona per a
l’estalvi energètic.
Llavors, hem fet unes noves línies d’enllumenat. Per la part del darrere ja sabeu que hi ha
dos edificis, i al mig, el que és de P3 –bé, si ho localitzeu una mica– hem fet unes noves
línies i hem posat quinze focus de leds, perquè allà era tot fosc i no es veia res. Llavors, hem
reparat tots els armaris de les aules, i totes les sota aigüeres, que estaven totes malmeses,
també tot amb fusta.
I després, hem fet la porta de sortida al pati nova, i a la porta de l’aula li hem posat una
persiana motoritzada nova, i hem fet un repàs en general de l’alumini, que estava molt
malmès, de les aules de parvulari.
Després, hem posat dues portes metàl·liques noves als vestidors de la zona del gimnàs, i
hem muntat les noves molles hidràuliques a les portes del gimnàs també.
Hem tornat a pintar l’estel que hi ha a l’entrada del paviment de l’escola, i hem comprat una
font de dues aixetes, perquè era una cosa que ens havien demanat moltes vegades perquè,
clar, era més ja un punt d’aigua perquè puguin veure, i només surt una aixeta. Doncs ara la
col·loquem el dia 12, que està en el pati principal, i hi haurà dues aixetes. I la que tenim
antiga la reestructurem una mica i la posem al pati del darrere.
Llavors, totes les rajoles de la cuina s’han hagut de substituir també, i ara ens queda pendent
fer, potser queden cent bombetes més per canviar.
I a l’escola bressol s’ha fet la intervenció dels patis. S’han tornat a arranjar una altra vegada.
Arbres que s’havien mort, els hem hagut de substituir, i pel que fa als petitons, el que
consideren P1, hem acabat de fer el pati nou.
Llavors, a mi només em queda convidar-los el dia 4 de febrer als Tres Tombs de Cabrera.
Gràcies.
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, Montse, gràcies. Donem ara la paraula al Sergi
Teodoro, regidor de Promoció Econòmica, Joventut i Festes. Endavant, Sergi.
El Sr. Sergi Teodoro José, regidor del grup municipal del PDeCAT manifesta que gràcies de
nou.
Parlaré primer sobre l’atur del mes de desembre. Ara mateix, al mes de desembre estem
amb un atur de 141 aturats, que suposa un 6,81 per cent. A la revista apareixerà, a la revista
d’aquest mes, que traurem, un gràfic sobre la comparativa de l’evolució de l’atur del 2013 al
2017. Perquè us feu una idea, estem a 14 menys d’atur del que seria el mes de desembre
del 2016. (Veu de fons.) No, 14 persones.
Segueixo. Aquest cap de setmana hi ha la Festa Major de Sant Vicenç. Tota la informació
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apareix a l’agenda municipal, a l’agenda d’activitats, perdoneu, del mes de gener, que es
troba en els punts de recollida, on sempre. A més a més, s’instal·laran durant la mateixa
festa plafons on hi ha tota la programació i es pot adquirir l’agenda.
Remarcar algunes activitats noves. La festa major és molt continuista del que va ser l’any
passat. Algunes activitats noves, com pot ser la competició a la lliga catalana d’agility, en el
camp municipal d’esports, i la resistència de la Bike Burriac a la Font Picant de Cabrera de
Mar.
Comentar que la setmana vinent hi haurà la Comissió de Carnestoltes. Degut a les diverses
manifestacions que hi ha hagut per la llibertat dels presos polítics hem tingut problemes per a
la convocatòria de les comissions i hem anat una mica endarrerits, i esperem que tot surti bé.
Gràcies.
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, gràcies a tu, Sergi. Donem ara la paraula a la Núria
Pera, regidora d’Urbanisme i Serveis Interns. Endavant, Núria.
La Sra. Núria Pera Maltes, regidora del grup municipal del PDeCAT manifesta que moltes
gràcies. Bé, jo tinc diverses informacions pel que fa a Serveis Interns, Recursos Humans.
Informar-vos de diversos processos de selecció de personal que tenim en marxa, o que
posarem en marxa aviat. Concretament, l’ajuntament està en procés per a la creació d’una
borsa de treball d’auxiliars administratives, i les proves comencen el 26 de febrer amb la
prova de català. Perdó, el 26 de gener amb la prova de català i el 8 de febrer la resta de
proves. Tota aquesta informació estarà penjada, no puc assegurar si demà, però segur a
partir de dilluns de la setmana que ve la trobareu penjada a la web.
També es va aprovar el dia 16 de gener, per junta de govern local, les bases per proveir dos
llocs de treball de forestal, amb una jornada de 30 hores setmanals i un lloc d’agent de
civisme, amb una jornada de 26 hores setmanals. Això forma part dels plans d’ocupació
subvencionats al 100 per cent per la Diputació de Barcelona, i preveiem que aquestes
persones es puguin incorporar al seu lloc de treball al març, després d’haver passat tot el
procés de selecció.
També, la junta de govern del 16 de gener va aprovar el conveni amb el Consell Comarcal
per tirar endavant un programa de treball i formació, subvencionat per la Generalitat de
Catalunya i gestionat pel Consell Comarcal del Maresme, adreçat a persones majors de 45
anys en situació d’atur.
En aquests moments hi ha cinc candidates, de les quals s’ha de seleccionar una, que ha de
començar a treballar el 29 de gener, i el contracte tindrà una durada de sis mesos. Això es fa
a través del Consell Comarcal i a través del SOC, que és qui ens facilita els currículums, i
l’ajuntament fa una selecció a través d’una entrevista personal.
I ara dues informacions d’Urbanisme. El dia 8 de febrer, a les 19:30, en aquesta sala, a la
Sala Nova, es presentarà públicament la promoció d’habitatges de protecció oficial.
I per últim, una informació que aquests dies ha portat cert rebombori a la població de
Cabrera, que és concretament els cartells que han aparegut en el clos de Ca l’Arnau, en el
clos arqueològic de Ca l’Arnau. Bé, m’agradaria ser bastant pragmàtica amb aquesta
explicació i que s’entengués bé el que ha passat.
El clos de Ca l’Arnau ha tingut al llarg dels anys, jo crec que va començar aquesta història
l’any 98, si no m’equivoco, ha tingut Sr.diversos propietaris. L’últim i actual propietari és
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Servihàbitat, de CaixaBank. Aquest jaciment està catalogat dins l’inventari del Patrimoni
Arqueològic de la Generalitat de Catalunya. Aquesta catalogació li dóna una gran protecció,
independentment de la qualificació urbanística actual, que és un equipament cultural i una
part de zona verda. Una nova venda o compra d’aquests terrenys només formalitzaria la
venda o compra de drets d’urbanització i construcció del sector a l’eixample de Can Carles, i
no tindria cap canvi en l’actual situació de protecció arqueològica que té avui dia.
No sé si m’he explicat suficientment, eh? Després, si voleu algun aclariment més, ja el
donaré. Moltes gràcies.
El Sr. Alcalde manifesta que bé, jo crec que ha estat molt clar, Núria. Gràcies.
Donem la paraula a l’Enric Mir, regidor d’Obres i Serveis, Sostenibilitat i Esports.
El Sr. Enric Mir Nuet, regidor del grup municipal d’ERC, manifesta que gràcies, Jordi. Bé, jo
informaré de quatre temes.
El primer és el tema de les obres aquestes que s’estan fent aquí, a l’avinguda Pare Jaume
Català i el carrer Vilardaga. Ja haurien d’estar acabades aquesta setmana però s’allargaran
una mica més perquè quan comences les obres, és com quan vas al notari, saps quan
entres però no quan surts. Demà ja asfalten, demà asfaltaran el dematí, o sigui que demà a
les 7 ja estan posant – els cartells ja estan posats– demà a les 7 del dematí es tallarà el
trànsit per asfaltar-ho tot, i està previst que es pinti dimarts de la setmana que ve, o sigui que
encara es farà servir el tram per a les mateixes direccions.
Ens hem trobat impediments que ens han fet retardar l’obra, perquè això havia d’estar
acabat fa més de dues setmanes, i us els explicaré perquè són d’una magnitud que són les
que han portat a aquest retard. No? Per exemple, el clavegueram estava molt malmès
davant de Cal Conde, s’ha hagut de fer una actuació bastant delicada i bastant especial.
Després, la llossa de formigó davant de l’ajuntament era molt dura i molt més gruixuda, i això
va retardar més d’una setmana l’inici de les obres per poder posar tot el clavegueram.
Al carrer Vilardaga s’ha hagut d’excavar manualment perquè hi havia molts serveis que
passaven per allà, de telèfon, aigua, electricitat i tot, i si ho fèiem amb màquina podia
comportar moltes avaries. Llavors, el que vam fer va ser manual. Això també ha endarrerit la
feina.
També, en les connexions de clavegueram que hi ha aquí, a la part d’aquí baix, que són les
que van al carrer 73, són molt antigues i s’ha hagut de modificar una mica el projecte davant
del..., arribant fins el Bar 73, que no estava previst arribar tan a baix.
I a part, fent això del clavegueram, hem trobat una galeria antiga de recollida d’aigües
pluvials de l’antiga fàbrica que hi havia aquí, i això s’ha hagut de refer i adequar-ho a la nova
situació.
I a part d’això, hi ha hagut una sèrie de millores, com són les millores de la vorera, que hem
ampliat la vorera ja per fer-la més ampla. Les millores de jardineria, que són les que es fan la
setmana que ve, i també s’ha aprofitat i s’ha fet una millora de clavegueram a clavegueram,
que això vol dir que si hem de fer alguna urbanització més per la part de baix o la part de
dalt, s’ha fet ja un clavegueram a part del pluvial perquè s’hagi d’empalmar i no s’hagi de
tornar a obrir el carrer.
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Totes aquestes coses han fet que ens retardéssim aquest parell, tres setmanes màxim, però
que creiem que tot quedarà molt bé i es complirà allò previst. Això és pel que respecta a les
obres d’aquí davant.
Les altres obres, que també estaven començades i no estan acabades, són les del carrer
Doctor Fleming d’allà baix, del Pla de l’Avellà. Només falten dues feines per fer, que una és
tapar els peus de les faroles, és una cosa que no s’havia pogut fer perquè en ampliar la
vorera es van haver de moure les faroles. Ja estan posades les faroles, només falta tapar la
vorera i posar-la bé. I fer un embornal en una zona on hi havia una rigola, i que estarà fet per
a la pròxima setmana, tal com havíem quedat.
L’altre tema del que també us haig d’informar és referent a... És un monotema de tres temes,
que és els aiguats del 2016, val? Aquí hi ha hagut tres actuacions importants, les tres estan
acabades, una quasi acabada. La primera és dels aiguats del 2016, el tema del
clavegueram, que vam aconseguir una subvenció, vam fer una licitació, una inversió de més
de 100.000 euros, que s’ha fet per SOREA, que s’ha fet tot el tema de la xarxa del
clavegueram, i s’han fet serveis de cohesió, supervisió i reparació d’avaries, de tot el que es
va produir. Això es va acabar el mes de desembre i està per acabat. Demà tenim una reunió
amb SOREA per valorar tot com ha quedat i quines possibles actuacions de millores es
poden fer de cara al 2018.
Després, el talús que s’està fent al carrer Pallars. Això és el que falta per acabar, està a punt
d’acabar-se. Això ve arran els aiguats del 2016, ha tingut un cost de 56.720 euros, i s’ha fet
un mur de gabions, que és una rocalla amb malla, perquè és el millor per la ubicació, pel
paisatge i pel servei que es vol donar d’aquest mur.
També s’ha modificat el perfil del talús per estabilitzar-lo i fer-lo de pendent més suau,
perquè no quedi tan pronunciada. Per sobre s’ha posat, que és el que estaven posant avui,
una fibra de coco perquè amb hidrosembra fixaran les llavors perquè això quedi més fort, i
evitar que torni a lliscar cap a baix tot el tema de la sorra i tot estigui molt més aguantat i més
compacte. I també s’ha aprofitat i s’ha refet i reforçat la llera del torrent amb rocalla, per
canalitzar les aigües i evitar tots aquests problemes, que totes les cases anaven cap avall.
I la tercera actuació que hi havia, que és la que ha fet el Consell Comarcal, que eren unes
actuacions molt importants i que portàvem molt temps demanant-les, que era a la Riera
d’Agell i la Riera de Cabrera, que amb els aiguats es van descarnar i es van fer molt malbé,
hi havia sòls que s’havien menjat part de la carretera i era molt perillós.
A part d’aquestes dues rieres del Maresme, tot això s’ha fet a través del Consell Comarcal,
s’han fet unes millores d’arranjament. S’han refet els trams malmesos de la llera, s’ha posat
rocalla i s’han fet esculleres als trossos més ensorrats, que tot això van provocar els aiguats
del 2016. Això s’ha d’acabar aquesta setmana.
I l’última informació és que el 7 de gener van haver-hi unes tempestes molt fortes i es van
produir bastants temes elèctrics que van afectar bastant el municipi. Moltes zones van
quedar fosques, llavors, bé, ho vam valorar i han sigut unes avaries bastant importants. Per
exemple, la part d’aquí dalt, del carrer Josep Domènec, es va fer malbé per un raig la font
d’alimentació i el rellotge, i va afectar tota la part de Josep Domènec i tota la part del Camí
de Cabrils i part del carrer que baixava cap a baix. No me’n recordo del nom ara.
I després, a la part del Pla de l’Avellà, a la Rambla dels Vinyals, es va rebentar també el
quadre, va caure un raig allà, al quadre, el fusible general es va quedar totalment fos i es va
carregar lluminàries d’aquestes leds que havíem posat, més bombetes leds de diferents
faroles, i estava com dos o tres mançanes foses. S’han fet actuacions ràpides, s’han hagut
de canviar els rellotges i tot, i avui m’han dit que ja estaven totes canviades i estava tot
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funcionant.
I aprofitant això, cosa que ja es fa habitualment almenys un cop l’any, es va aprofitar per fer
una visita per tot el poble per veure com estava la lluminària de l’enllumenat públic, i es van
trobar més de 20 incidències. Algunes podrien haver sigut de les tempestes, o algunes són
llums que es van fonent o que no tenen suficient força.
I bé, això és tot de moment. Gràcies.
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, gràcies Enric.
Bé, per part meva, informar de tres temes. Primer, que la setmana passada vam presentar
en aquesta mateixa sala a les empreses del municipi, concretament sobretot a comerços i a
restaurants i bars, el Pla estratègic de turisme, que ja havíem aprovat fa mesos,
pràcticament amb el consens de tots els grups polítics, i que hi van assistir vint empreses en
total, la qual cosa considerem com a molt positiva, i va ser una presentació interactiva. Vull
dir, hi va haver després una part de col·loqui, vam aprofitar també per presentar, no només el
Pla de turisme sinó remarcar els productes turístics, entre cometes, que posem a l’abast de
qui ens visiti en el poble, i bé, vam fer una valoració molt positiva de tot plegat i a partir
d’aquí van sorgir idees que posarem en marxa en un futur, i que ja anirem informant.
Després, també informar que estem instal·lant en aquests dies quatre nous desfibril·ladors
que hem adquirit a través d’una subvenció de la Diputació de Barcelona, amb la qual cosa
tindrem ja una xarxa de deu desfibril·ladors instal·lats a tot el municipi.
Els quatre de nous van a la piscina municipal; a l’ajuntament, a la porta de l’ajuntament, a
l’entrada; a Can Martinet, el centre de joventut; i l’altre, el quart, el tindrà l’ADF, que el portarà
dins del seu vehicle permanentment.
Bé, i per últim, informar-vos, d’això ens han informat aquest migdia i, per tant, ho trasllado
perquè crec que és rellevant, que el proper divendres, dia 26, la setmana que ve, ens visitarà
la presidenta de la Diputació de Barcelona, la Sra. Mercè Conesa, que vindrà aquí a la una i
mitja. Ja convidarem als regidors que vulgueu assistir a la seva visita, prepararem tota la
visita el dilluns, que ve el seu cap de protocol, i vindrà en l’horari marcat. Estarà com a
màxim tres quarts d’hora, però vaja, aprofitarem per ensenyar-li el més important, per
comunicar-li tot allò que considerem rellevant, i la idea és una visita ràpida al clos de Ca
l’Arnau perquè hi ha un projecte vinculat de la Diputació per poder-ho fer visitable i, per tant,
és important que ella conegui de primera mà de què estem parlant i la rellevància que té, i la
idea també és portar-la al sector de la Cooperativa perquè, com bé sabeu, doncs, tenim, a
través de les meses de concertació amb la Diputació, atorgats 400.000 euros per tirar
endavant la rehabilitació de la sala de teatre La Maresma, i volem que conegui de què estem
parlant amb detall. Ella ja ho coneix perquè va ser amb qui vaig negociar directament
aquesta aportació de 400.000 euros, però que ho vegi in situ i que pugui veure inclús, si pot
ser, la sala per dins, i així coneixerà amb més detall quin és el projecte, que esperem algun
dia poder reprendre i que es faci realitat.
Molt bé, dit això, donem la paraula als membres i grups polítics. Comencem per la regidora
no adscrita. Precs i preguntes que tingui, Sra. María José Cortada, endavant.
La Sra. Maria José Cortada Manchado, regidora no adscrita manifesta que a veure, tinc
algunes preguntes. La primera seria per al regidor d’Obres i Serveis, el Sr. Enric Mir.
Amb el tema aquest de les obres del Pare Català, que dius que s’ha retardat, amb això tenia
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entès que hi hauria alguna penalització, o s’han ampliat les despeses en aquest sentit?
Perquè dius que ja s’hauria d’haver acabat, o sigui, que hi havia alguna...
El Sr. Enric Mir Nuet, regidor del grup municipal d’ERC manifesta que quan acabin, llavors
presenten la certificació i és quan es veuen les ampliacions de coses que han sortit, que no
estaven previstes dins de l’obra, es valora el preu i també s’aplica el contracte tal com està
fet amb l’empresa. Això ho sabrem quan estigui acabat. Ja ho informarem això, eh?
La Sra. Maria José Cortada Manchado, regidora no adscrita manifesta que quant a les obres
del talús de gabions, que es fa allà dalt, als Dos Pins, la primera pregunta és qui executa
realment les obres allà. Qui les executa, l’ajuntament, la Diputació? És que han sortit
algunes...
El Sr. Alcalde manifesta que no, no, executar no les executa mai ni l’ajuntament ni la
Diputació, no executen res. És una empresa amb una subvenció de la Diputació de
Barcelona. Ho finançarà la Diputació.
La Sra. Cortada manifesta que ho finança la Diputació, però és l’ajuntament qui ho demana?
El Sr. Alcalde manifesta que qui ha contractat, la contractació l’ha fet l’ajuntament.
La Sra. Cortada manifesta que qui ha contractat. La contractació la fa l’ajuntament, d’acord.
Aleshores, aquesta subvenció forma part, dius, de les subvencions de les riuades del 2016,
no? En total, aquesta subvenció quant puja, si us plau? Perquè eren... No, del total, les
subvencions de les riuades, he entès 100 per un costat...
El Sr. Enric Mir Nuet, regidor del grup municipal d’ERC manifesta que no, la subvenció que
teníem eren 336.000 euros.
La Sra. Maria José Cortada Manchado, regidora no adscrita manifesta que 336. Val, era el
que teníem. Val.
El Sr. Alcalde manifesta que perdoneu-me, eh? No és que tinguéssim una subvenció de
336.000 euros. Es van valorar tots els danys causats, i es van valorar en aquesta quantia les
diferents actuacions. Cent i escaig mil euros van anar a compensar despeses que va tenir
directament l’ajuntament per l’actuació immediata de neteja, hores extres de treballadors de
la brigada, bé, reposició de materials que es van malmetre de mobiliari públic, etcètera, tot
això va pujar 105-110.000 euros. Després hi havia una actuació important que era, com bé
ha explicat l’Enric, la de neteja de la xarxa de clavegueram, perquè molts trams estaven
embossats amb pedra, sorra, etcètera. I una tercera actuació, que és la de l’estabilització del
talús del carrer Pallars.
La Sra. Cortada manifesta que val. Una altra pregunta. Sembla que hi ha com una certa
premura en fer aquest talús, perquè ha sigut..., bé, es va començar a fer el projecte executiu
al mes de setembre i es va aprovar per junta de govern al novembre, i s’ha fet tot en un mes.
Per què era aquesta premura?
El Sr. Enric Mir Nuet, regidor del grup municipal d’ERC manifesta que no, això s’ha fet...
La Sra. Cortada manifesta que sí, tan...
El Sr. Mir manifesta que premura un aiguat...
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El Sr. Alcalde manifesta que quinze mesos després?
La Sra. Cortada manifesta que no, en el sentit del temps en què això s’ha preparat, perquè
això va ser el 2016.
El Sr. Mir manifesta que octubre de 2016.
El Sr. Alcalde manifesta que sí. Fins que no hem tingut les autoritzacions de la Diputació
atorgant això...
El Sr. Mir manifesta que i de l’ACA.
El Sr. Alcalde manifesta que això s’ha endarrerit moltíssim.
La Sra. Cortada manifesta que ja, ja. Però aleshores, si realment és tan important fer aquest
talús, m’estranya que s’hagi esperat a tenir la subvenció, perquè s’hagués fet igual. O no? Si
no es dóna la subvenció per als aiguats, no s’hagués fet aquest talús?
El Sr. Mir manifesta que tu hauries de saber que si no hi ha diners no es poden fer les
actuacions. Llavors, fins que no tens la subvenció concedida, tu no pots fer l’actuació.
La Sra. Cortada manifesta que si aquesta actuació era tan urgent per problemes generats
per les riuades, no s’hagués fet sense la subvenció?
El Sr. Mir manifesta que no teníem diners per poder-ho fer.
La Sra. Cortada manifesta que bé, potser no era tan necessari gastar-ho tot aquí davant i fer
aquestes actuacions.
El Sr. Alcalde manifesta que un moment, un moment.
La Sra. Cortada manifesta que espera, no he acabat, eh? Després m’ho expliques.
El Sr. Alcalde manifesta que és que és important. Evidentment, no sabíem que trigarien
quinze mesos, eh? Això, clar, ara ho veiem, que han trigat quinze mesos a poder-ho fer, però
quan ens van dir “escolta, quins problemes teniu”, i vam dir “aquest”, van dir “s’ha de fer un
projecte, ho pagarà la Diputació”, tal, tal, pensàvem que en tres, quatre, cinc mesos es faria.
És que ho ha anat demorant, la Diputació, per qüestions internes, no ha pogut atorgar i
donar els permís per licitar-ho fins que no ho ha fet, i això ho va fer quan ho va fer, al
setembre.
La Sra.Cortada manifesta que la meva pregunta era que s’hagués fet igualment. Per tant,
s’hagués hagut de fer un estudi de tot el que comporta fer un talús a Can Segarra.
El Sr. Mir manifesta que és que l’estudi està fet, eh?
La Sra. Cortada manifesta que ja, ja ho sé, ja ho sé, que està fet. Són fets consumats. Ja ho
sé. I amb el temps bastant justet.
Després també, amb el tema d’aquí, de Can Segarra, li vull fer una pregunta a la Sra. Reig,
perquè, a veure, jo entenc que cal arranjar els llocs que comporten perill, però per això
mateix m’estranya, doncs, que l’ajuntament no hagués dit: “Bé, ho farem sí o sí.” Potser, dius
“no tenim diners”, potser no es gasten tants diners aquí o es retarda, etcètera, això ja és un
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altre tema.
Després, li volia fer una pregunta a la Sra. Reig. A la intervenció de Can Segarra, al turó dels
Dos Pins, es va comunicar a l’arqueòleg municipal per tal de prospectar i mirar per la bona
conservació de possibles restes arqueològiques? És que sembla que hi ha hagut certa
destrucció d’alguna d’elles, ja que no hi era ell quan les màquines varen entrar.
La Sra. Montserrat Reig Pascual, regidora del grup municipal d’ERC manifesta que hola una
altra vegada. Bé, primer de tot, destrucció no hi ha hagut cap. Llavors, hi va haver un
problema que l’empresa no va notificar que anava a començar, es va passar, llavors, el dia
11 de desembre es van iniciar aquests treballs a la zona verda de Can Segarra, que es troba
dins de l’Àrea d’interès arqueològic, fora de les muralles del poblat ibèric.
Tot i això, des dels aiguats del 2016 es considerava que teníem molt poques, escasses
possibilitats de trobar-hi alguna resta arqueològica, atès la seva forta pendent. De fet, les
troballes més properes se situen totes sobre el camí de Can Segarra, i només una sitja
localitzada a l’oest de Ca l’August constituïa un indici a considerar, pel que vam mirar.
El dia 29 del 12, per correu electrònic el Sr. Joaquim Folch, arqueòleg territorial dels Serveis
Territorials de Cultura de Barcelona ens notifica per correu electrònic que se li ha comunicat
l’existència d’uns moviments de terres en una zona que hi ha entre el carrer Cerdanya i el
carrer Pallars. La informació va ser proporcionada originalment pel Sr. Joan Carles Alay, de
la Societat Catalana d’Arqueologia.
El dia 29 del 12, l’arqueòleg municipal de l’Ajuntament de Cabrera, pel matí va inspeccionar
l’indret i detecta a la terrassa superior l’existència d’una concentració de pedres, alguns
fragments de ceràmica ibèrica i ossos d’animals en un punt concret d’aquesta terrassa. No
es detecta cap existència d’estructures i es fa palès que l’anivellament efectuat ha afectat de
manera molt lleu el terreny original. Es comunica per correu electrònic el resultat de la
inspecció al Sr. Joaquim Folch.
Des dels Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Cabrera de Mar ens posen en contacte amb la
direcció de l’obra, per tal d’aturar. Aturem els treballs fins a saber dades més concloents de
tot això.
El dia 3 de l’1, parlàvem del 29, s’inicien els treballs de neteja del terreny per part de
l’arqueòleg i un grup de col·laboradors, els habituals, que desinteressadament ens ajuden a
la neteja de les restes. A última hora es detecta que es tracta d’una sitja d’època ibèrica i, per
tant, es decideix demanar un permís d’intervenció arqueològica al Departament de Cultura
de la Generalitat.
El dia 4 s’inicien els treballs de delimitació i excavació de la sitja per part de l’equip
d’intervenció. També s’acorda que els treballs de l’obra poden continuar perquè no afecta la
zona on hi ha les restes arqueològiques.
El dia 5, per correu electrònic, confirmem a l’arqueòleg Joaquim Folch, el que s’ha trobat.
Correspon a una sitja a la que l’Ajuntament de Cabrera de Mar li remetrà una sol·licitud
d’intervenció arqueològica preventiva, que la signo jo.
El dia 9 es lliura per registre a la seu del Departament de Cultura la sol·licitud per poder fer,
el 4 i el 26 de gener.
El dia 9 els topògrafs del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la direcció general de
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Patrimoni Cultural vénen aquí, a Cabrera, al jaciment, a fer la situació i aixecament topogràfic
de la sitja que s’ha trobat.
El dia 11..., de l’11 al dia 17 no hi ha cap activitat en el jaciment arqueològic, però els treballs
en la part lliure de les restes arqueològiques continuen amb normalitat.
El dia 18 de l’1, la sitja, per motius de seguretat, és tapada amb grava, amb l’ajut del
personal i la maquinària de l’obra. La intervenció arqueològica s’ha donat per finalitzada.
Però, a més a més, tot això vostè ho deu saber. Jo tinc una queixa de les treballadores,
sobretot de les dues noies, perquè el Sr. Josep Maria Rovira i Joan fa fotografies de la zona
d’intervenció el dia 5 de l’1 al personal que hi està treballant, i el dia 8 de l’1 torna allà a ferlos fotografies. M’han demanat expressament que li digui que fotografies personals no en
volen.
La Sra. Cortada manifesta que val. Contestaré aquestes preguntes. Les fotografies aquestes
que diuen que se’ls van fer, no surten ni se’ls veuen a ells, i són fotografies que tenen aquest
Sr. Alay i aquest Sr. Folch, que comentes, val?
La meva pregunta és: si l’11 de desembre es comencen les obres, resulta que el Sr.
Arqueòleg no puja allà, segons dius, fins el 29 del 12. Hi ha hagut destrucció, eh? De fet, sí,
n’hi ha hagut. Les obres poden ser necessàries o no, i es poden haver treballat d’alguna
manera o no, no entraré en el debat sobre això.
I permeti, a part que continuï llegint, res, són dues línies, comenta en Josep Maria Rovira
perquè vostè es pensa que és ell el que m’ha donat aquesta informació, i no és així, d’acord?
Sí.
Les obres poden ser necessàries o no i es poden haver treballat, però penso que en una
zona de sensibilitat arqueològica com és aquesta, cal fer abans, abans d’iniciar les obres,
una prospecció, que és per a això que tenim un arqueòleg municipal. Per què no s’ha fet
prèviament, a l’inici de les obres? No ho sé.
També els recordo, a més a més, que existeix un expedient incoat de l’any 1983 per tal
d’intentar declarar BCIN aquesta zona. S’al·leguen dificultats en determinar aquesta
expansió de la zona a protegir per la seva mateixa extensió i divisió en diverses parcel·les,
per tant, dir que ja pot o no ser d’interès arqueològic és molt gratuït, perquè realment no està
delimitat i està sota la influència del que és el poblat iber.
A més, com a anècdota, potser interessant, no sé si ho sap, l’any 2014 el Grup d’Iniciativa
els Verds va presentar a la Comissió Parlamentària de Cultura i Llengua una petició per tal
d’accelerar aquests tràmits que en aquests moments estan bastant aturats.
El Sr. , el nostre president, el nostre honorable president, en Carles Puigdemont, presidia
precisament aquesta comissió. Tots varen votar, Esquerra i Convergència, en accelerar-ho, i
puc entendre que la conservació del patrimoni arqueològic, històric i cultural, no sigui
prioritari per a molts, i realment és un problema per a alguns, però la idiosincràsia d’aquest
poble fa que tinguem en nòmina un arqueòleg amb l’obligació de mantenir i recuperar,
estudiar, divulgar i preservar tot allò que sigui d’interès públic.
Aprofito, doncs, per demanar des d’aquí que, en tot cas, es faci públic l’estudi i l’informe previ
d’aquest arqueòleg abans que entressin les màquines en aquest lloc. I també m’agradaria, ja
aprofitant, per demanar si fos possible veure el planell on estigui dibuixada aquesta
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delimitació del poblat iber. Gràcies.
El Sr. Alcalde manifesta que bé, la resposta a la pregunta de per què no es va fer la
prospecció arqueològica prèvia a l’obra és molt senzilla. Ho ha explicat l’Enric, però jo ho
remarco. L’obra consistia en un canvi del perfil, és a dir, del pendent. Per tant, quan hi ha
canvi de pendent no hi ha excavació. I les troballes es van trobar a la plataforma de dalt, on
no es va excavar res, sinó que es va fer un anivellament. Anivellament de terres, no,
perdona, anivellament de terres no vol dir excavar i, per tant, vol dir que les restes que es
van trobar estaven pràcticament a la superfície. Com que no estava previst fer cap
excavació, és per això que l’arqueòleg no tenia motiu per estar present ni fer una prospecció
prèvia, perquè no estava previst fer cap excavació. És a dir, va ser només netejar les herbes
i anivellar les terres, que van sortir les restes arqueològiques.
La Sra. Cortada manifesta que és una zona d’influència arqueològica i amb possibles
troballes només que entrin màquines. És l’únic que dic, és la meva opinió.
El Sr. Alcalde manifesta que però que no s’ha excavat, s’ha canviat el perfil d’una paret, d’un
talús.
La Sra. Cortada manifesta que bé, la prova és que ha sortit una sitja...
El Sr. Alcalde manifesta que bé, ha sortit perquè s’ha netejat la plataforma de dalt.
La Sra. Cortada manifesta que ... i hi ha hagut petites destruccions.
El Sr. Alcalde manifesta que gràcies a això s’ha trobat, cosa que si no, no s’hagués trobat,
justament.
La Sra. Cortada manifesta que bé... I que s’han destruït.
El Sr. Alcalde manifesta que és un tema molt clar, eh?, vull dir que ningú ha de patir per això.
Molt bé. Hi ha alguna cosa més? No? Doncs, molt bé. Donem la paraula al Sr. Daniel
Meroño, del Partit dels Socialistes de Catalunya.
El Sr. Daniel Meroño Lombera, regidor del grup municipal del PSC manifesta que val. Com
que és una mica extens, jo faré aturades per punts i llavors, si ho voleu rebatre o..., bé,
vosaltres mateixos. O al final ho parlem tot.
Bé, a l’anterior ple, el de presentació dels pressupostos del 2018, en el qual el meu grup
municipal hi va votar a favor, ja crec que vam intentar deixar ben clar que no era tant pel
procediment i pel fons sinó per les formes, i vam dir que era un gest, no? Era un gest que
estava encaminat a iniciar una nova etapa política a Cabrera, en la qual es governés en
minoria. Aquest gest, la resposta a aquest gest ha sigut un altre gest, que és la conformació
d’un nou govern per assolir la majoria, és a dir, aquest projecte, la nova política a Cabrera ha
durat exactament una setmana.
La sensació personal és el de menys, potser pardillo, per dir-ho d’alguna manera. En tot cas,
el que sí que haig de dir és que quan va acabar el ple, la gent va aplaudir, a la gent li agrada
que hi hagi consens i a la gent li agrada que els representants del poble estiguem tots
d’acord, i això és una cosa que no hauria d’oblidar vostè. La gent va aplaudir en aquell ple.
Diu vostè que és per repartir feina. Jo això li podria acceptar, però molt em temo que no és
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ben bé cert, i ara, per exemple, em puc remetre al que dèiem abans de les xarxes socials, el
tema de la plaça Nova, quan deia que la majoria dels grups hi estaven d’acord. O sigui, el
tema de tenir la majoria. Jo entenc que, per exemple, si vostè està en una xarxa social i
vostè ja se sent recolzat amb la majoria, ja pot directament incidir en aquell comentari perquè
realment té el reforç, és molt més fàcil això que no, si ha de debatre alguna cosa sobre el
nom d’una plaça, haver de trucar la Sra. Maluquer, la Sra. Cortada o el Sr. Meroño, “escolta,
mira, què us sembla si fem aquest canvi?” Entenc que és molt més fàcil i més ràpid fer-ho
d’aquesta manera. Després, si diu que ve la presidenta de la Diputació, aquí anem encaixant
peces i ja ens temem el pitjor.
En tot cas, nosaltres... Jo no em penedeixo, li dic sincerament, nosaltres hem fet el que
havíem de fer. Jo crec que ara ja poc més podem fer, la gent tindrà la paraula l’any que ve,
tornen a haver-hi eleccions i la gent valorarà quina manera de fer vol que hi hagi en aquest
poble quant a política de consens o majoria, política al 51 per cent. Nosaltres, li dic
sincerament, seguim estant a disposició per a tots els acords i tot el que s’hagi de treballar
conjuntament, nosaltres seguim a disposició.
Bé, Carmen, bienvenida y felicidades por la regidoría. Te digo lo mismo que le comento a
ellos: me pongo a disposición tuya, como te he comentado antes. Hoy no te voy a meter
caña, como es el primer día, vamos a… (Rialles.) No, el tema, lo que sí quería preguntar es,
ayer, en la junta de portavoces, nos dijisteis que no había un acuerdo, como tal, entre grupos
municipales, y que el mismo acuerdo que se hizo entre Esquerra os habíais suscrito
vosotros. Sin más acritud, sencillamente quería saber las motivaciones o las… O sea, yo
entiendo sus condiciones, yo tengo muy claro cuáles eran los objetivos del resto, pero no
tengo tan claros los objetivos o las motivaciones de vuestro grupo municipal para hacer este
paso para entrar, entre otras cosas porque es que el señor que estaba antes no quería
entrar, o sea… Entonces, bueno, es una pregunta sin más, ¿eh?
Segueixo o voleu...?
El Sr. Alcalde manifesta que el que tu decideixis, Dani. Si vols... Jo sé el que preferiria, però
ets tu qui...
El Sr. Meroño manifesta que què preferiries?
El Sr. Alcalde manifesta que jo preferiria contestar-te ara.
El Sr. Meroño manifesta que contesta.
El Sr. Alcalde manifesta que sí? Val. Mira, quant al gest, em sap greu perquè en la conversa
que vam tenir vaig detectar que hi havia alguna mala interpretació, i em sap personalment
greu, eh? T’explico, però primer de tot, el compromís de col·laboració expressat en el ple de
l’aprovació dels pressupostos es manté intacte, no té res a veure amb un acord de govern
per ampliar i per incorporar una nova regidora, no té res a veure, es manté intacte. Et diré
més: els oferiments que us vam fer als diversos grups, d’acordar un pressupost o
d’incorporar propostes que vau tenir, quan ho vam fer no ho necessitàvem, ja es va fer amb
aquesta voluntat. Jo ja vaig dir que hi havia un canvi motivat per les circumstàncies de
millorar i d’estrènyer la col·laboració, que jo penso que, hi insisteixo, sempre se us havia
preguntat si teníeu alguna proposta a fer i demès, però aquest cop es va fer més intens i
més extens en el temps, la negociació del pressupost. Però vull dir que ja vam...
Em sap greu si vosaltres vau interpretar que ho fèiem perquè ho necessitàvem. Jo ho sé, no
ho necessitàvem, sé que no ho necessitàvem i tot i així ho vam fer.
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El Sr. Meroño manifesta que jo li dic que no em penedeixo, l’únic és que això que està dient
vostè el temps ho dirà, si realment aquesta mà estesa seva és real o no és real, i si realment
ens necessiten o no ens necessiten. El temps ho dirà, ara és la paraula d’un contra l’altre.
El Sr. Alcalde manifesta que val, ho veurem, però el compromís, com a mínim... Ho dic
perquè no et pensis que ara, pel fet que hem format govern i tornem a tenir majoria estable,
desapareix aquell compromís que ja vaig manifestar. El compromís es manté, d’acord?
Bé, i després, el tema de la visita de la presidenta. Jo t’asseguro que m’he assabentat avui,
a les 2, que em diu la Judith: “Truca’m que t’he d’explicar que ve la presidenta la setmana
que ve.” Dic: “Ostres!” Ve a fer diverses visites al Maresme i després hi ha un dinar a Mataró,
i abans del dinar a Mataró ve a Cabrera, mira. No li direm que no, però t’asseguro que ni ho
hem demanat ni res, vull dir... És quan és, vull dir que no... Molt bé. No, perquè quedi clar
perquè és la realitat. Llavors...
El Sr. Meroño manifesta que continuo. Val. Quant a la moció que avui no s’ha acceptat com a
sobrevingut, no la puc llegir perquè no la puc llegir, però senzillament del que es tracta és
que el deute que té la Generalitat de finançament de les escoles bressol, de nens entre 0 i 3
anys, hi ha hagut una sèrie d’ajuntaments, 36 ajuntaments, els quals han denunciat la
Generalitat, i el Tribunal Superior de Justícia els dóna la raó i, per tant, la Generalitat està
obligada a pagar 1.300 euros per nen per any a tots aquests ajuntaments.
Llavors, evidentment, com que la moció que es presentava era instar la Generalitat a què es
fes aquest pagament a aquests ajuntaments que havien fet aquesta denúncia, i al mateix
temps nosaltres no hem fet la denúncia, però donat que hi ha aquesta sentència, que és
favorable a aquests ajuntaments, aprofitem-ho i nosaltres també reclamem.
Els motius, bé... Els motius per no acceptar-ho com a sobrevingut, Anna, et diuen: “Hem
d’esperar que això..., a veure si és favorable o no...” La Generalitat ha recorregut aquesta
sentència, és evident. Esperem a veure si la sentència és ferma o no és ferma. Com hem
d’esperar que l’administració a la qual estem reclamant els diners, estem esperant el que ells
recorren per poder cobrar això? És que no té cap sentit. O sigui, això és una moció d’intenció
política, és una intenció de dir, escolta, políticament es vol fer aquesta reclamació? Sí, no?
El tema del secretari. Escolta, el tema del secretari i els advocats. Ells ja treballaran en
paral·lel, evidentment, no posarem el secretari... El secretari aquí ha fet molts informes que
ens els hem –ja t’ho vaig dir ahir, Jordi– passat pel folre. Llavors, no posem d’excusa els
funcionaris de l’ajuntament, eh?
Per què l’he volguda presentar, Enric? Perquè no tenia garanties polítiques. Parles tu... És
que a més, us contradieu, perquè l’Enric diu: “No, espera que ho treballarem, i al ple del
febrer llavors ho presentem millor.” Però, en canvi, el Jordi diu: “No, no, esperem a la
sentència d’apel·lació i, llavors...” És que en Jordi diu: “I si és favorable, segur que la
Generalitat ho estendrà a tota la resta d’ajuntaments.” O sigui, ja està donant per descomptat
que no faran res contra la Generalitat perquè en tot cas la Generalitat, si vol, ella ja farà, ja
estendrà el pagament d’això.
Bé, és un tema..., evidentment és un tema d’intenció política i és un tema de mullar-se o no
mullar-se. Jo entenc que contra la Generalitat en aquest ajuntament, mentre estiguin vostès,
no reclamarà res, però és la meva obligació política posar-ho de manifest i, evidentment...
Això, escolti, a Cabrera ara mateix tenim 53 nens matriculats a l’escola bressol de La
Marinada. El període, els anys que reclama el pagament és de 2012 a 2015. En aquell
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període teníem dues escoles bressol a Cabrera de Mar, per tant, estem parlant de molts
diners. Només amb els nens de La Marinada, això puja més de 200.000 euros.
El Sr. Alcalde manifesta que el 15 no, eh? El 15 ja no teníem, eh?
El Sr. Meroño manifesta que no, no, entre el 2012 i el 2015.
El Sr. Alcalde manifesta que no. El casal es va inaugurar el novembre del 2014.
El Sr. Meroño manifesta que bé, per això. I el 2012 i el 2013, que hi havia dues escoles
bressol.
El Sr. Alcalde manifesta que bé, però no fins el 2015.
El Sr. Meroño manifesta que la sentència obliga el pagament entre el 2012 i 2015, dic. Si
entre el 2012 i 2014 hi havia dues escoles bressol, hi havia més nens matriculats i, per tant,
és més el pagament obligat que està la Generalitat a fer.
Vostè ja sé que com que vol ser President de la Generalitat, entenc que no farà cap
moviment contra la Generalitat, però estem parlant dels interessos dels cabrerencs. (Veus de
fons.) Mai se sap, no?
El Sr. Alcalde manifesta que ens han descobert. Molt bé.
El Sr. Meroño manifesta que escolta, següent punt. Jordi, ara ets el responsable de
Comunicació i Participació Ciutadana. Felicitats pel nou càrrec. És el tercer regidor de
Comunicació. La regidoria de Comunicació va passant d’una mà a l’altra i ara ja tenim... I a
més està molt bé, perquè a un any vista... Jo ja tremolo perquè a un any vista de les
eleccions, que tu siguis el responsable de Comunicació i Participació Ciutadana, ja tremolo.
Això no és broma, no, és molt seriós.
El Sr. Alcalde manifesta que jo crec que no tens per què tremolar, però vaja...
El Sr. Meroño manifesta que sí, ja saps per què ho dic. Tema xarxes socials.
A Cabrera tenim dos grups de xarxes socials importants, una que es diu “Amics de Cabrera”,
que té 856 seguidors, i una altra que es diu “Veïns i Veïnes de Cabrera de Mar”, que té 698
seguidors. Jo, si tu no vols posar o no vols entrar en un dels grups per entrar a parlar de
temes polítics, és absolutament acceptable. El que no és acceptable, i jo crec que això és
molt perillós, és, com a alcalde, que rebotis una informació de Meteocat per alerta de vents
molt alts en un grup, i en l’altre no ho facis. Si us plau...
El Sr. Alcalde manifesta que jo no he fet això.
El Sr. Meroño manifesta que sí, això ho has fet, i això es pot consultar ara mateix. Hi ha un
avís, rebotes un avís de Meteocat en un grup i en l’altre no el rebotes. Al tanto, que ara ets el
regidor de Comunicació.
El Sr. Alcalde manifesta que perdona, deu ser un error, ho deu haver compartit algú del meu,
però jo directament segur que no.
El Sr. Meroño manifesta que no, tu.
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El Sr. Alcalde manifesta que bé...
El Sr. Meroño manifesta que això és molt greu, perquè al final és un tema d’emergència civil
de tots els cabrerencs, llavors, aquí no podem fer sectarisme, tots per igual, i és una
responsabilitat i és una cosa molt greu.
Després ens explicaràs quins projectes, quines propostes tens de Comunicació i Participació
per a l’any aquest que queda i dos mesos que tenim. A veure si algun dels tres que passen hi
ha un...
No, jo no sóc un irresponsable. Avui he rebut un escrit de queixa per la pujada de tarifes del
transport metropolità, i clar, evidentment, després de la moció de l’escola bressol jo no...,
però això ho hem de treballar i de cara al proper ple igual presento alguna queixa. Hi ha
hagut un augment de tarifes de transport públic del 14 per cent, aprovat per l’Entitat
Metropolitana del Transport. Això afecta els bitllets de trens que estan integrats dins de
l’ATM.
Les pujades d’aquest any, quant a subministres energètics, també han sigut brutals, de les
companyies. És que, clar, és que parlem... És que aquestes són les coses que a la gent li ve,
que no arriba a final de mes per aquestes coses. El transport, un 14 per cent, llavors, un
escrit en contra..., bé, en contra no, de queixa a ATM, que ATM ja li dic que està participada
en un 51 per cent per la Generalitat, això entenc que serà un problema, després hi ha..., miri,
hi ha un 25 per cent d’AMB,
AMB i el Partit dels Socialistes, no tinc cap problema a fer
escrits contra administracions, si això redunda i beneficia el nostre ajuntament.
I per últim, el tema dels plens mensuals, aquesta moció que es va aprovar l’any passat, en la
qual demanàvem plens mensuals. Vostè va dir que seria d’aplicació de cara al 2018. Jo no
sé si ara, amb el nou govern en majoria, això queda... (Veu de fons.) Sí, no, no, i de fet, tu en
el mail parles del ple del febrer, i jo fa una estona he preguntat si al febrer hi hauria ple, i
m’han dit... És que no ho sé, és una pregunta que faig, és una consulta.
El Sr. Alcalde manifesta que bé, ho explico. Contesto dos temes que tinc, el de
Comunicació... Val. A veure, Comunicació en aquest mandat hem intensificat moltíssim.
L’ajuntament no tenia, com a ajuntament, Facebook, no tenia compte de Twitter, ara té
compte de Facebook, té compte de Twitter.
A la web pengem tres noticies setmanals sistemàticament, incloent períodes de vacances i
Nadal, i pensem que, bé, tot i ser un gran repte la comunicació a nivell de la societat,
pensem que estem millorant en molts sentits. També pel que fa a l’agenda és una millora de
la comunicació, hem implantat l’any passat un plafó digital d’aquests més, tenim
pressupostada una pantalla gran per ubicar-la al Sindicat, que substitueixi les pancartes que
es pengen a la rotonda i que entenem que enlletgeixen molt el paisatge. Vull dir que en
comunicació estem fent coses.
Jo el que faré és seguir exactament la línia que seguíem i mirar de millorar allò que es pugui,
i tenim la intenció de tenir més recursos de personal que ens ajudin a pensar i agilitzar una
miqueta més la comunicació.
Pel que fa als plens, la moció recordo que el que fa és instar el govern a què busqui una
fórmula de fer-ho..., bé, l’objectiu final és millorar la fluïdesa d’informació i demés, i en aquest
sentit estem pendents d’acabar de treballar amb el secretari una proposta, que us farem en
el seu moment, que pensem que us resultarà satisfactòria, que té a veure amb les
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comissions informatives, fins ara només tenim establerta una comissió informativa
d’Urbanisme, Obres, Serveis i Activitats, que és setmanal. Potser aquesta es pot espaiar
més en el temps i crear-ne una altra de generalista, on s’informi d’altres temes i de
contractacions i demés, que tingui una periodicitat que es vagi alternant, i aquí és on hi
hauria més fluïdesa.
I pel que fa als plens, en concret, doncs es manté el compromís que ja vam dir, que si hi
havia coses urgents, doncs, es faria un ple extraordinari per atacar-ho. Concretament, tenim
previst portar diversos temes en un ple que farem extraordinari al mes de febrer, per tant, el
primer trimestre ja haurem complert el compromís perquè tindrem l’ordinari de gener,
extraordinari el febrer, ordinari de març i, per tant, ja tenim garantit que una quarta part de
l’any ja complim amb això. I més endavant, si cal al mes d’abril, que no tocaria, doncs també
farem un extraordinari. La idea és aquesta però espera, que farem el pack.
El Sr. Meroño manifesta que per què es fa un extraordinari el febrer?
El Sr. Alcalde manifesta que perquè tenim diversos temes pendents que considerem que no
han pogut entrar en aquest, i per no esperar al març, doncs, els portarem el mes de febrer.
Ja us ho explicarem. Tu? Endavant.
El Sr. Enric Mir i Nuet, regidor del grup municipal d’ERC manifesta que no, per al·lusions,
eh?, Dani, perquè has dit que... Jo sóc d’Esquerra Republicana, el Jordi és PDeCAT, i també
tenim les nostres maneres de veure les coses diferent. Ens posem d’acord i tirem del carro
junts per fer les coses, però tenim debats i tenim opinions, i després ens posem d’acord i així
anem, i així funcionem. Llavors, et demanaria que quan diguis així no intentis generalitzar
sempre, perquè cadascú té la seva manera de pensar, i totes les maneres són totalment
defensables, com les teves. Vull dir, igual que presentes, el que més mocions ha presentat, i
sempre presentes mocions, i les nostres mocions sí que són polítiques. Les nostres, moltes
vegades són mocions per fer coses i les teves totes són polítiques, i si no, mira les mocions
que has presentat. (Veu de fons.) Deixa’m parlar, estic parlant jo ara.
Llavors, nosaltres, jo t’ho he dit i t’ho he enviat en un correu, i t’he demanat que valoressis,
perquè el tema d’una moció d’aquest tipus és una moció, jo la trobo súper important. És un
tema molt rellevant que afecta una cosa que són molts diners que afecten el municipi de
Cabrera i que s’ha de valorar bé, quan hi ha una sentència que no és ferma, que hi ha un
recurs de cassació, i que no sabem perquè jo, abans d’arribar, encara li he preguntat a
l’advocat si podíem quantificar o ho podíem parlar. Si no tenim aquestes dades i no sabem al
que hem d’anar, què costa esperar-te tres setmanes i presentar la moció dintre del ple, i
presentar-la? Perquè si no et trobes amb això.
I amb tots els meus respectes, jo crec que això és un chasco, perquè tu intentes presentar
una moció, que l’has acabat explicant i no l’has pogut presentar, quan la teva intenció és
presentar-la perquè la valorem tots, la votem i ens posicionem. Ostres, Dani, jo t’ho dic, i tu
dic ara sincerament, com que t’aprecio, de dir, ostres, intentem fer les coses bé, que no
passa res, que no ve d’un mes, però fem-les bé perquè ja veuràs com al final, si comences
bé, acabaran millor, val?
El Sr. Meroño manifesta que dues cosetes, Enric. Jo no us he barrejat. De fet, he dit que no
us poseu d’acord, o sigui que esteu dient coses diferents, en cap moment estic dient que
esteu defensant posicions semblants, he dit que no us posàveu d’acord. I és veritat, tu has
dit que això al proper ple, del febrer, es podria presentar. Això no s’ha aprovat aquí, bé,
doncs, al proper ple. Ja ho he dit, que estic a disposició vostra. Una cosa no treu l’altra, però
sí, almenys ho trasllado aquí. Bé, treballem-ho tots plegats, no hi ha cap problema.
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I, vaja, catalogar una moció que pretén recuperar més de 200.000 euros per a l’ajuntament
com a política, doncs, no sé què vols que et digui. Bé, doncs, tu mateix...
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Gent per Cabrera? Anna Maluquer, endavant.
La Sra. Anna Maluquer Ferrer, regidora del grup municipal de GxC manifesta que bé,
començarem per la moció, perquè és el darrer que s’ha dit i m’has apel·lat directament. Jo sí
que penso que si hi ha diners que es van deixar a deure i que es poden recuperar,
evidentment... Ara, no oblidem que nosaltres som Ajuntament de Cabrera, però també som
Generalitat. El ciutadà, vull dir. Els impostos, aquestes institucions funcionen amb els
impostos de tots, no només l’ajuntament sinó la Generalitat, les Diputacions, etcètera,
etcètera. Això d’anar a la contra d’una altra institució...
Jo, una miqueta en la conversa ahir a la junta de portaveus, a vegades em vénen ganes de
dir “no votaré cap més moció”, agafaré i m’aixecaré, perquè no serveixen per a res. La moció
que vam presentar per demanar els plens mensuals, després vaig saber que no servia per a
res, que era una declaració d’intencions i que el govern ho podia entomar o no, però...
Mocions que s’han presentat de cara als refugiats, amb el català, amb tantes coses, que
moltes vegades se les enduu el vent, que són coses perquè els partits polítics quedin bé,
perquè s’omplin la boca de bones intencions, però després, al darrere, no hi ha ni el suport ni
la logística ni el pressupost perquè allò s’acompleixi, com la violència entre les dones o
com...
Avui hem aprovat aquest paper, que és obligatori per a tots els professionals que tenen
tracte amb els infants. Això està molt bé, però què garanteix, no? La mentida sempre pot
existir, és molt complicat de fer un seguiment. Doncs, és aquí on s’han de posar els esforços,
en fer el seguiment de les coses, en l’educació, en la conscienciació. En fi... Però això ja els
ho deixo a vostès, que tenen àmbits més grans i més espaiosos, eh? Nosaltres estem aquí,
acotats al poble de Cabrera.
Estic d’acord també amb queixar-nos de la pujada del transport públic, de la pujada dels
increments en les factures de l’aigua, penso que això són béns bàsics, és com les
“vivendes”, que també, doncs, els preus als que estan. Aquesta santa constitució no ens
garanteix res d’això, pel que es veu.
Parlant també del tema de la comunicació, jo sí que..., que es fa un butlletí. Vostès el que
fan, sobretot, és informar de l’obra de govern, que faltaria més que no fessin coses, tenen 7
milions i pico per gastar-se i és evident que s’ha de notar. Nosaltres tenim, per cada butlletí,
2.100 caràcters, que són mitja pagineta, eh?, per explicar-nos. Tot i que puguem fer el nostre
butlletí a part, que de vegades ens costa el nostre també, no? Estaria bé que també potser
s’ampliés aquesta participació en els butlletins, o que hi poguéssim contribuir d’una altra
manera, per també poder informar des del nostre grup, perquè també som ajuntament.
Després, bé, amb el tema del nou pacte, jo voldria felicitar la Sra. Carmen Manresa. D’això
nosaltres en diem arribar i moldre, i bé, si vostè ha cregut oportú afegir-se al govern i
treballar, doncs, ens sembla perfecte. L’única cosa, la pregunta que ens fem és per què. És
per què, si era tan necessària aquest buscar aquesta majoria, quan des de l’oposició hem
aprovat els pressupostos, sobretot amb aquesta intenció, com una declaració de bona
voluntat, que no passa res per governar amb minoria, perquè per molt que es busqui una
estabilitat, és estabilitat per al govern, però l’estabilitat per al poble, com es va veure i ha dit
el Dani, l’altre dia la gent va aplaudir perquè vam aprovar entre tots els pressupostos. Doncs,
aquesta és la qüestió.
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També estem amb les converses pel que fa a la Sala La Maresma. Jo no sé també en aquest
cas vostè, Sra. Manresa, amb el seu partit hi estaven en contra. No sé com derivarà tot això.
També penso: si s’han aprovat els pressupostos, si no hi ha cap modificació urbanística a
realitzar, per què necessita aquesta majoria estable?
Quina pressa hi havia, si més no? Quan nosaltres, en el fons, estàvem oberts, sí que en cap
cas se’ns va oferir una regidoria, almenys als tres membres que som de Gent per Cabrera,
perquè som tres, i a vegades és complicat per a nosaltres pactar amb una persona, amb un
alcalde a qui quan se li porta la contrària perd les maneres, que ens ha titllat de mentiders,
d’il·lusos, d’oportunistes, que ens va amenaçar públicament arran d’una moció que vam
presentar per la construcció dels pisos de Cal Conde, i que acaba les relacions amb les
persones que ha tingut al govern, també ho vam veure amb el Sr. Antoni Abel, dins
d’Alternativa, quan ja no formava part del govern d’aquest mandat, i també amb la regidora
Sra. Cortada, que realment hem viscut espectacles tristos, al meu entendre són tristos.
També una mica preguntem quina és l’afinitat ideològica, perquè crec que potser no s’ha
pactat amb el Sr. Dani Meroño perquè ell representa unes sigles que els comprometen a
nivell nacional, i clar, Alternativa Independent és una marca en el fons sense... M’agradaria
saber també vostè què pensa de segons quines coses, Sra. Manresa, del moment en què
vivim.
I tot això ens du a pensar una mica com a grup, o la conclusió que nosaltres ja vam dir quan
vostès es van quedar en minoria, que no faríem una moció de censura sinó que el que
volíem era diàleg i era intercanvi, era participar, diem que ni som mentiders, ni som
oportunistes, però sí que som il·lusos. Perquè potser tot això ens porta a pensar que potser
amb aquest pacte vostè es blinda davant d’una moció de censura, senzillament.
A vegades és la dinàmica, jo no tinc cap rancúnia manifesta i sap la meva posició. Ens
coneixem i a mi m’agrada poder parlar amb tothom, però sí que al llarg d’aquests anys les
coses porten a pensar tot això. En fi... I res més. Gràcies.
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Li contesto? Sí? Bé. Primer, no entenc quan jo els he
acusat a vostès de mentiders, jo no ho tinc present, eh? Si alguna vegada ho han interpretat
així, perdó, eh? A mi...
La Sra. Maluquer manifesta que públicament i aquí, en un ple. O sigui...
El Sr. Alcalde manifesta que mentiders, jo, mai els he pogut dir mentiders, mai.
La Sra. Maluquer manifesta un exemple: quan es va fer el carril bici aquest famós, que no
era un carril bici sinó que era un desaigüe a la carretera, d’haver vist persones que passaven
per l’altra banda, vostè ha dit que era mentida. Bé, no sé, i en altres moments.
El Sr. Alcalde manifesta que home, que tothom passava per l’altra banda.
La Sra. Maluquer manifesta que no vaig dir “tothom”. Vaig dir que hi havia vist una senyora
amb un cotxet i passava per l’altra banda. Bé, és igual, són... I no ha sigut l’única vegada.
El Sr. Alcalde manifesta que no és el meu estil titllar de mentider a ningú, ni molt menys. Bé,
però no crec que sigui... No és això, però bé...
Per què el pacte? Miri, li intentaré explicar de la manera més planera i senzilla perquè es
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pugui entendre: perquè un govern municipal té l’obligació de donar el millor servei possible
als ciutadans i, per tant, l’estabilitat del govern i la seguretat i garantia que tot allò que
proposa anirà endavant, és una manera de garantir que es dóna el millor servei possible. Ni
més ni menys. Ho sigui, la premissa principal és aquesta. Com donem millor servei als
ciutadans, amb 6 o amb 5? Amb 6. Doncs, tenim l’obligació de fer el possible per tal de ser 6,
com a mínim.
La Sra. Maluquer manifestar que és el millor per al seu govern, Sr. Mir.
El Sr. Alcalde manifesta que no, no. Venim de ser 7 l’any anterior, el mandat anterior érem 7
regidors, i es va fer molt bona feina per ser 7 regidors. Sent 5, a veure, vostè creu que jo
puc, a part de ser alcalde, portar Governació, Hisenda, Serveis a les Persones i Promoció
Econòmica? Això provisionalment ho pots portar durant un temps, però és evident que es fa
molta més feina sent 6 que sent 5. L’objectiu és aquest.
Paral·lelament, i, hi insisteixo, sense necessitat, perquè no ho necessitàvem, també es van
fer altres oferiments. En el cas del Sr. Meroño, li dic molt sincerament, s’han estroncat les
possibles negociacions que hi havia en el seu dia per culpa del que ha passat amb l’article
155. Si el Sr. Meroño, o el seu partit, no hagués donat suport al 155... Ho sento, Dani, és
així, i no ho dic només a nivell personal, ho dic perquè les circumstàncies del país han fet
que fos impossible. El que no anàvem a fer, i em sap molt greu dir-ho per tu, i tu ho saps, no
ho anàvem a fer quan tots els governs municipals de molts municipis de Catalunya estan
partint-se, separant-se entre socialistes i la resta, no anàvem a incorporar nosaltres... Home,
ja som originals però tant com per anar tan a contracorrent, no. I ja et dic que jo,
personalment, ho podria haver superat, i el meu partit també, no tinc cap directriu de partit
que m’impedís que un regidor del PSC s’incorporés a un govern amb nosaltres, però la
situació general és que no permetia ni plantejar-ho. Suposo que hi estarem tots d’acord.
I a Gent per Cabrera s’ha fet un oferiment reiterat, es va temptejar també la possibilitat
d’entrar a govern, vostès van dir que no. En dir que no, vam fer un oferiment de col·laboració
d’altres fórmules, que segueix, hi insisteixo, sobre la taula, i que, bé, no sé quines més
mostres de bona voluntat per part nostra volen. Ja dic, el que he dit abans al Dani: més enllà
del pacte, es manté ferm el compromís de col·laboració amb tots vosaltres, no excloem cap
grup polític en aquest any i escaig que queda de mandat. De debò us ho dic, i ja us ho
demostrarem, però com a mínim doneu-nos l’oportunitat de demostrar-ho, si us plau.
Una cosa: les mocions. Deixa-m’ho dir, perquè nosaltres, el fet de tenir contacte de partit
amb altres municipis, us puc assegurar que segur que som el municipi, si més no del
Maresme, que presenta menys mocions en un ple. Hi ha plens de municipis interminables
per culpa de les mocions. Estic d’acord amb moltes de les coses que diu l’Anna, que moltes
d’elles no porten a res, són declaracions d’intencions, fins i tot ens trobem que les
resolucions parlamentàries, en el Parlament de Catalunya, acaben moltes d’elles en paper
mullat, imagina’t una moció –imagina’t una moció.
Però la sort que tenim aquí, i jo ho evito i tinc constància que Esquerra Republicana també
ho evita, i també el Dani ho evita, ens arriben propostes de mocions del partit setmanalment.
Quantes us arriben a vosaltres? La tira, entre 3 i 5 tranquil·lament, i els plens en van plens
per veure qui presenta més mocions, i vinga, i Ciutadans i el PP i el PSC i el PDeCAT i
Esquerra, cadascú la seva, en funció si estan a govern o oposició, i és un avorriment els
plens per culpa de les mocions. Aquí, com a mínim que sapigueu, que tingueu constància
que ho frenem. Com a mínim que consti, que ho sapigueu vosaltres, com a grup independent
que sou, i que ho sàpiga el públic també, que no volem avorrir ningú a base de mocions.
D’acord? Sí, endavant, Toni García.
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El Sr. Antoni García Lozano, regidor del grup municipal de GxC manifesta que bé, una mica
ens hem repartit la feina amb l’Anna Maluquer, i a mi una mica em toca, com que ja n’hi ha
hagut alguna persona d’algun grup polític que es deu haver reunit..., bé, us heu reunit
vosaltres, cadascú amb el seu grup, que li ha arribat que no hem volgut entrar-hi, a mi
m’agradaria expressar obertament quin ha estat tot aquest recorregut, no? Val?
Jo puc compartir una mica el que deies ara, que es necessiten mans. Jo penso que sí. Jo no
he estat mai en un equip de govern, però penso que cada dia el poble és molt més gran i es
necessiten mans, no? I bé, això ho enllaço amb l’inici d’aquest mandat, no? Les dues Anna
van estar parlant amb les dues forces que estan governant en el poble, i es van oferir per
entrar al govern. Ho dic una mica perquè si el problema és que faltaven mans, des d’un inici
això s’hagués pogut solucionar.
La raó que se’ls va donar és que el Sr. Joan Vilà estava en el nostre grup, i si no feia una
carta, que es feia pública, i que renunciava al seu càrrec de president del grup, no es podien
plantejar que entréssim a l’equip de govern. Això vull que se sàpiga, i si dic alguna mentida,
vostès em poden replicar. Potser dic alguna imprecisió, però no dic cap mentida.
El Sr. Alcalde manifesta que correcte.
El Sr. García manifesta que no dic cap mentida, això és important, eh?
El Sr. Alcalde manifesta que però sí imprecisió.
El Sr. García manifesta que alguna imprecisió sí. Després vostè l’aclareix, eh? Però que
l’estructura era aquesta, sí. Si el Sr. Joan Vilà plegava, les nostres mans eren útils. Si no, no
eren útils. Ho dic perquè quedi palès.
I ara sí que també ja... Faig un petit recorregut del que ha succeït des que el govern es va
quedar en minoria.
Li feien falta mans i el que es va fer primer és contactar amb els grups que tenien un sol
representant. És el que es va fer primer. Jo no diré quin ordre es va seguir, però tots ho
sabem i tampoc es tracta... Jo vaig a parlar de Gent per Cabrera.
Aquests grups van anar dient que no, i s’arriba a contactar amb Gent per Cabrera, per si vol
entrar-hi. La primera oferta es fa perquè entri una única persona, dels tres regidors que hi ha,
a formar part de l’equip de govern. Com vostès comprendran, som tres regidors. A veure,
aquí possiblement no es va dir obertament, sí que es va interpretar per la nostra banda que
aquesta oferta era únicament a la Sra. Anna Maluquer. Ho dic per una conversa que inclús
va tenir amb la Sra. Núria Pera a Vilassar de Mar. Si no és així, vostès ho diuen, eh? Com
que estem acostumats a què alguna vegada se’ns diu mentiders, tampoc seria la primera,
eh? No, no, que no ho dic amb acritud, Jordi, en serio, eh? Ho dic perquè la paraula
“mentider” a vegades es diu amb una facilitat, que de vegades penso que no és normal. Bé.
Dit això, llavors, com que no va funcionar, com que els plans d’un únic regidor més, perquè
feia falta feina, que el que pensem nosaltres és que feien falta mans però per enlairar quan
toca votar, que bàsicament, jo penso, i tampoc ho critico, és a dir, és una opció d’una gestió.
Llavors, es va oferir un pla B, que és que també forméssim part de l’equip del govern a
través de delegar-nos feines, val? Bé, feines que vam revisar i que tampoc se’ns va arribar a
dir obertament a canvi..., si amb disciplina de vot o únicament a treballar, i això crec que va
ser a grans trets, els temes aquests.
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Vàrem analitzar les feines que se’ns oferien i ens va semblar, bé, que seguiríem col·laborant
no entrant en l’equip de govern, però se’ns va oferir, em permetran la broma, pati,
gimnàstica, dibuix i, clar, ens va semblar que això tampoc era tan interessant. Segurament
que la broma sobrepassa la realitat, eh? Possiblement Sergi, eh? Com que estàs fent
gestos, per això t’ho comento. Però com que també hem de ser distesos amb les nostres
propostes, també penso que es pot dir així, no?
Bé, doncs, per això, amb aquest tema apareix la Sra. Manresa, a qui felicito per entrar a
l’equip de govern, i arriba a un pacte amb l’equip de govern, no? Bé, que la Sra. Manresa,
com l’Anna ha dit, forma part d’un equip d’un grup que va estar en contra de la forma en la
que es va presentar l’opció de la Cooperativa. Ara s’estan estudiant formes diferents, cosa
que agraïm.
Quina ha estat la posició de Gent per Cabrera des del mandat? Va ser, doncs, d’oferiment de
l’equip de govern, i ja hem dit el que va succeir.
Després també sí que volem que quedi reflectit que en els assumptes de més calat d’aquest
municipi –els pisos de Cal Conde, el teatre de la Cooperativa, i possiblement i altres– som
els que hem pogut treballar més les nostres propostes amb les mans que tenim, que són
únicament tres persones, i hem presentat temes bastant detallats que per part de l’equip de
govern no els hem rebut mai amb aquesta concreció, no?
El que sí és veritat, i segurament a nivell personal meu ho hem parlat molt més amb l’Enric
que no pas amb en Jordi, des del primer moment, que va quedar l’equip de govern en
minoria, nosaltres només hem parlat de donar estabilitat. Sempre. Sí o no, Enric? Mai hem
dit, tot el contrari, el poble es mereixia el que ara ha dit en Jordi, no? Estabilitat. Nosaltres
vàrem dir que per la nostra banda, ara més que mai, perquè penso que el municipi es mereix
una bona gestió, una gestió professional i estabilitat, i no veure enrenous com els que han
pogut passar en alguns plens que hi ha hagut.
Què és el que guanya l’equip de govern, o no sé si dir el PDeCAT o tot l’equip de govern
amb aquesta incorporació? Doncs, estabilitat, Sr. Mir, ho comparteixo. Què vol dir estabilitat
en alguns moments? Una de les definicions polítiques que pot dir estabilitat és comoditat de
la gestió, és veritat: tinc la majoria i he de negociar menys. I això és el que ha succeït
possiblement fins que es va estar en minoria. Permeti’m que ho pugui pensar així, i jo
admetré que vostè pensi diferent, eh?
Comoditat en la gestió també es pot definir, com en algun cas, aplicar decisions no
suficientment elaborades, degut a què tinc la majoria, i el que surt pendent sempre és el
municipi.
Vostè ho ha de veure en l’Anna Maluquer, Sr. Jordi Mir, i en la Sra. Núria Pera en la Festa
Major d’Agell, i li va dir: “És veritat que presentareu una moció de censura?” El preocupava,
no? Bé, ara ja ho té resolt, ja no es presentarà perquè té la majoria, no? Ho dic perquè això
també s’ha de fer palès, que això pot arribar a preocupar. Jo, si és que treballo bé, a mi no
em preocuparà mai, sempre que els regidors, els grups que no estiguin governant actuïn
amb molt de sentit comú. L’Anna els va comentar que com ja havíem dit, jo inclús a nivell
personal al Sr. Enric Mir –torno a citar-lo a ell, no t’empipis, com que no és res negatiu, no?–
que pel nostre cap no havia passat mai presentar una moció de censura. S’hauria pogut
parlar en broma, però li puc assegurar que mai, perquè crec que no s’ho mereix el municipi.
És el municipi el que amb aquesta incorporació ha de valorar si amb el pas del temps ha
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estat suficient per les mans que feien falta per gestionar.
Desconeixem també si la nova regidora té disciplina de vot i quina serà la seva contribució a
les decisions estrictament polítiques que provoquin els temps que estem vivint. També ho
desconeixem. I no estic dient res entre línies, eh?
Què és el que guanya el municipi amb aquesta incorporació? Doncs, miri, tirar endavant
aspectes importants del municipi sense la necessitat de negociar i d’informar amb temps
suficient, com alguna vegada ha succeït, però que també hem de dir que en aquests últims
temps ha fet un canvi important, Sr. Mir, i que li agraïm, eh?
Per a mi, la negociació constructiva que s’està portant en els últims temps dóna els seus
fruits, i torno a insistir en el que ha dit el Dani Meroño, no? Mai s’havia aplaudit en cap ple
cap actuació dels regidors que hi ha.
Miri, per acabar, li vaig a avançar una cosa que Gent per Cabrera té la idea, si formés part de
l’equip de govern en el mandat que ve, ja li anem a avançar ara una cosa que ja voldríem
proposar, no? Que les decisions importants per al municipi, i en el seu moment concretaríem
què és el que vol dir important, què és el que té d’important, nosaltres portaríem a terme, si
no tenim el suport mínim d’un 75 – 80 per cent del consistori: no es pot aprovar una inversió
com la de la Cooperativa, que es pot apropar a 2 milions d’euros, amb 6 a favor i 5 en contra,
igual que no es pot denegar amb 6 en contra i 5 a favor. Jo no trobo lògic ni una cosa ni
l’altra, penso que és un suport petit a cada posició. Temes de 2 milions d’euros s’ha de
comptar, s’ha de buscar un consens tal que tot el poble n’estigui representat, no una minoria
del poble. Tant pel sí com pel no, de veritat, eh? És a dir, que no..., però crec que és molt
inquietant, eh? Per tant, nosaltres ja li avancem alguna cosa: si formem part de l’equip de
govern que ve, amb els temes significatius no es pot anar com hem votat el tema, per
exemple, de la Cooperativa, val?
El tema dels pisos per a mi, que va tenir una votació similar, és una opció política, pot ser
fruit també de tenir desconeixement, es corria un risc segons vostès deien, jo ho respecto.
Però un tema com el de la Cooperativa, que és un tema d’oci, jo penso, i de les entitats,
requeria per a mi una aprovació diferent.
Bé, jo ja he acabat, Sr. Mir. Pot dir el que vulgui.
El Sr. Alcalde manifesta que bé, gràcies. Començo una miqueta per la segona part, pel final.
A veure, pel tema del teatre, mantenim, repeteixo, i a més és una prova, veus?, ja tenim la
primera prova que mantenim el compromís de col·laboració i d’arribar a acords i el màxim
consens, més enllà de si ara tenim estabilitat o no. Vull dir, seguirem en la mateixa línia que
seguíem, de tornar a parlar amb la Cooperativa per incloure les dues condicions que vam
acordar entre tots que volíem renegociar per fer possible un nou conveni que permetés tirar
endavant la modificació del planejament urbanístic, que és el que va quedar avortat en el seu
moment, que va fer que avortés l’operació. Per tant, ja els dic que independentment que
s’hagi incorporat la Sra. Carmen Manresa al govern, mantenim aquesta ferma voluntat
d’arribar al màxim consens possible entre tots.
Pel que fa..., preguntava vostè si té disciplina de vot o no. Igual que tenia Alternativa
Independent Cabrera de Mar en el mandat anterior, que tenien llibertat de vot en els temes
que no eren estrictament de municipi, que tenien una connotació política supramunicipal,
val? Per tant, penso que la resposta en aquest cas també és clara i així està plasmat en
l’acord de govern que vam signar.
38

Del tema de la primera part, que ha comentat vostè, de com van anar les negociacions, a
veure, tot i que hi ha algunes imprecisions, jo és que no vull entrar en detall de converses
que no sé fins a quin punt és necessari que siguin públiques, perquè, clar, si ara jo li matiso,
potser les persones implicades ho contramatitzen. Però només dues coses diré. Vam ser
nosaltres, l’equip de govern, els dos grups que el formaven en aquell moment, qui va oferir a
Gent per Cabrera entrar a govern a principi de mandat, quan portàvem tot just tres, quatre o
cinc mesos. No és que fossin les dues Anna que ens demanessin entrar, sinó que vam ser
nosaltres que ho vam oferir; el tema de la condició per la qual podien entrar va ser diferent
en els dos grups, i ja sap cadascun de vostès com va anar, quina era... Encara que es pot
resumir en una, però no era ben bé el mateix per part del partit del qual jo formo part ho vam
dir d’una manera, i per part d’Esquerra Republicana ho van dir d’una altra manera. Que al
final, si passava allò que se sol·licitava, era més factible que s’entrés, però el nivell de
condició, d’exigència de la condició, era diferent.
I després, en aquesta segona fase, on vam buscar fórmules de col·laboració, de delegació
de competències, no vam dir en cap cas que fos una persona de Gent per Cabrera. Jo no ho
recordo, no ho tinc present. Em sap greu si es va interpretar així, però en cap cas es va
parlar d’això. Era una oferta absolutament oberta ... (Veu de fons)... Sí, ara... Com que era
nou ho vam dir insistentment, vam dir: “Escolta, com que és nou, construïm-ho entre totes
les parts.” Perquè no hi ha una experiència prèvia, ni a Cabrera ni a pràcticament cap altre
municipi, del que estàvem plantejant, per tant, estàvem súper oberts a construir allò que
entre tots crèiem que era convenient. Vull dir que estàvem... És així i així es va dir de manera
reiterada, crec. Vull dir...
El Sr. García manifesta que em permets, Núria? No, no, és que possiblement va ser una
mala interpretació. Ja he dit que... És que l’oferiment tampoc va ser, crec, pel que a mi m’ha
arribat, no hi vaig estar present, amb una concreció..., val?, i, per tant, segurament jo puc
haver dit alguna cosa que vostè, quan estava parlant amb ella, no percebia que ella estava
entenent això, val? Si és que és així, demano disculpes. Però el que sí és veritat és que si
faltaven mans, haguéssim hagut de ser la primera opció a contactar. M’explico? I vostès
saben que va ser l’última.
La Sra. Núria Pera Maltes, regidora del grup municipal del PDeCat manifesta que a veure, jo
només vull matisar que després que es va fer l’oferiment, en consta i si no em rectifiqueu, a
Gent per Cabrera, i em sembla que a uns altres grups d’entrar al govern, Gent per Cabrera
va dir que no, i llavors vam estudiar la fórmula que deia l’alcalde, de delegació de
competències. I a mi se’m va encarregar, o jo em vaig oferir, a parlar amb Gent per Cabrera.
Clar, jo vaig parlar amb l’Anna Maluquer perquè és la cap de llista, i en cap moment... A més
a més, jo sóc una persona delegada, sóc una regidora, sóc delegada de l’alcalde, i en cap
moment jo puc fer oferiments concrets. Per tant, això jo sí que vaig deixar-ho a la mà de
l’alcalde i de l’Enric, però en cap moment... Si a mi se’m va interpretat que feia un oferiment
directe a l’Anna, no era aquesta la voluntat, eh?
L’Anna, jo vaig demanar reunir-me amb l’Anna com a cap de llista. Em sembla que ets la cap
de llista, no? Per tant jo vaig fer-ho així. El que sí que li vaig demanar és molta discreció
perquè, a veure, sóc una persona regidora, delegada de l’alcalde, i anava a fer una feina que
m’havien encarregat els companys. Després això en tot cas havia de prosperar en una altra
reunió, a la qual jo no hi vaig assistir. Però vaja, vam tenir una conversa.
I la delegació de competències és perquè vam entendre que un cop fet l’oferiment d’entrar al
govern i vau dir que no, la delegació de competències és menys compromesa, falta un any i
escaig de govern i, llavors, jo em sembla que vaig explicar que era menys compromesa per a
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vosaltres i per a nosaltres també. És a dir, que era això, fer feina. Potser no em vaig explicar
bé i demano disculpes, Anna, si no em vaig explicar.
La Sra. Maluquer manifesta que no, no, jo potser també ho vaig entendre malament, però sí
que en aquesta primera reunió a mi em va semblar que l’oferiment, perquè jo recordo que
t’ho vaig dir, dic: “Gent per Cabrera som tres persones, no sóc només jo.” Després, vam
entrar a parlar d’entrar al govern, sí que el tema aquest de la delegació de competències va
semblar que era un tema interessant, jo també vaig dir que faríem una proposta, no l’hem
acabat fent, però això no vol dir que la poguéssim fer.
La Sra. Pera manifesta que jo encara el trobo un tema interessant.
El Sr. Alcalde manifesta que d’acord, molt bé. Doncs, gràcies, donem per finalitzat aquí el
ple.
I no havent-hi res més de què tractar, s’aixeca la sessió d’ordre de la Presidència, essent les
deu i deu de la nit, en lloc i data UT SUPRA, que com a Secretari en certifico.
Vist i Plau,
L’Alcalde

El Secretari
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