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Ple ordinària de data deu de maig de dos mil divuit.  
  
A Cabrera de Mar, comarca del Maresme, a deu de maig 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 es dóna compte 
dels punts que consten a la convocatòria i que ja són del coneixement dels senyors/res 
regidors/res. 

 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI DE DATA 15 DE MARÇ DE 2018 
 
El primer punt de l’ordre del dia és l’aprovació de l’acta del ple ordinari de data quinze de 
març de dos mil divuit. Jo, per part meva, no he trobat cap esmena rellevant a fer a l’acta. No 
sé si algú té alguna esmena a fer. No? Doncs, podem donar l’acta per aprovada, per 
assentiment? 
 
El Consistori per unanimitat acorda aprovar l’acta de la sessió ordinària de data quinze de 
març de dos mil divuit. 
 
2. DESPATX OFICIAL 
 
Molt bé. Passem al punt 2, que és Despatx Oficial. Hi ha alguna cosa, Sr. Secretari? No hi ha 
res de Despatx Oficial? 
 
No, doncs gràcies. 
 
3. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA 
 
Doncs, passem al punt 3, que és donar compte dels decrets de l’Alcaldia.  
 
Endavant. 
 
El Sr. Secretari manifesta que en aquest cas donem compte dels decrets 145/2018, fins el 
darrer que passem, és el 328/2018. El darrer va ser el 30 d’abril de 2018. Ja s’ha facilitat la 
llista de decrets.  
 
4. HISENDA PÚBLICA I GOVERNACIÓ 
 
4.1. DONAR COMPTE DEL DECRET DE LIQUIDACIÓ DE 2017 
 
Passem al punt 4, que és donar compte, el 4.1, del decret de liquidació de l’exercici 2017.  
 
El Sr. Secretari manifesta que res, només donar compte que amb data 27 d’abril es va 
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aprovar la liquidació del pressupost corresponent a l’exercici del 2017, que es va tancar amb 
un resultat pressupostari ajustat de 2.064.046,41 euros, i així, com a magnitud potser més 
destacable en aquests moments, no? I bé, les magnituds ja les teniu a la vostra disposició, si 
hi ha interès en alguna magnitud en concret, però a part d’això, explicar que el nivell 
d’endeutament de l’ajuntament es va reduint també, que estem en un 31,55 per cent dels 
recursos ordinaris del pressupost, i bé, i el que és important també és que l’estalvi net ajustat 
també en aquests moments és de 2 milions. Sí que és important que s’està fent una feina de 
regularització de la comptabilitat, que arrosseguem unes dades de la comptabilitat que 
també ens fa que haguem de donar de baixa la provisió d’insolvències, perquè arrosseguem 
molts saldos d’exercicis tancats que no sabem fins a quin punt podran ser cobrats al 100 per 
cent. S’està aplicant un tema de provisió d’insolvències, uns percentatges que són els que 
ens indica la Sindicatura de Comptes, però tot i així no sabem fins a quin punt la fiabilitat que 
podran tenir al final tots aquests números, o si haurem de donar de baixa alguns ingressos 
que estan previstos a la comptabilitat i que potser no es podran arribar a cobrar el 100 per 
cent.  
 
Bàsicament és això.  
 
Per primera vegada també hem fet un informe amb relació a l’estabilitat pressupostària en 
compliment de la regla de despesa, i el compliment de l’objectiu del deute. Tot i que estava 
una inversió important l’any passat, que superava el 2,1 per cent, que era el percentatge 
establert a nivell de regla de despesa, tampoc en aquest cas, per l’anàlisi que s’ha pogut fer, 
no hem de fer un pla econòmic financer perquè era una situació conjuntural, sinó que per les 
inversions, que ens disparaven el pressupost i no afectava a què s’hagi de fer un ajustament 
econòmic, perquè l’ajuntament està en una bona situació econòmica i no és necessari fer 
ajustaments en aquest sentit. I bàsicament això seria el principal que destacaria. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, moltes gràcies. Bé, més enllà del que marca la llei, que 
és el que ens ha remarcat el secretari, a mi sí que m’agradaria fer una aportació que crec 
que de cara als ciutadans és interessant de conèixer, no? Aquest resultat positiu de més de 2 
milions, aquest resultat pressupostari positiu, és majoritàriament fruit d’un compliment del 90 
per cent del pressupost de despesa, i del 100 per cent del pressupost d’ingressos. Per tant, 
és important que se sàpiga que el pressupost de l’any 2017 es va complir exactament al 100 
per cent pel que fa a ingressos, i un 90 per cent pel que fa a despesa. Vull dir que es va 
controlar correctament la despesa, i això és el que ha generat sobretot que hi hagi aquest 
resultat pressupostari positiu.  
 
4.2. DONAR COMPTE DELS INFORMES AMB OBJECCIONS EMESOS PER LA 
INTERVENCIÓ 

 
Molt bé, dit això, passem al següent punt, que és el 4.2, que és donar compte dels informes 
amb objeccions emesos per la Intervenció.  
 
Sr. Secretari, ens informa? 
 
El Sr. Secretari manifesta que bé, legalment, quan hi ha algun tema que no s’ajusta 
plenament a la normativa, els secretaris i interventors, com que som secretaris a part 
interventors, hem de fer un control i fiscalització i hem de fer objeccions en el supòsit que hi 
hagi algun fet que no s’estigui complint, no? 
 
En aquest cas, donem o dono compte en el ple, que és el que estableix la normativa, que ha 
d’haver-hi un punt exprés a l’ordre del dia en el que es doni compte d’aquestes objeccions. 
Es donen objeccions de la nòmina corresponent al mes de març, perquè es van detectar 
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alguns temes que tot i que s’està pendent de regularitzar i que es venen tramitant, que 
encara no estan regularitzats al 100 per cent, i de la nòmina del mes d’abril pels mateixos 
motius. Bàsicament són aspectes que, ja dic, estan en procés de regularització.  
 
D’altra banda, també es va fer una altra objecció en relació a un pagament de la 
deshumectadora, perquè estava pendent de la reincorporació dels romanents, cosa que es 
farà aquesta setmana vinent, però en el moment en què es va fer efectiu el pagament, per no 
demorar l’empresa, perquè no hi hagués un retard més important, no hi havia encara la 
incorporació de la partida pressupostària. Com que no hi havia partida pressupostària en 
aquell moment i es va fer el pagament, jo també havia de fer l’advertiment o l’objecció dient 
que no hi havia partida pressupostària per fer el pagament corresponent.  
 
I aquestes són les tres objeccions de les que dono compte en aquest ple.  
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, moltes gràcies.  

 
4.3. APROVACIÓ DE LA FISCALITZACIÓ I NTERVENCIÓ LIMITADA PRÈVIA 
 
Passem al següent punt, que és l’aprovació de la fiscalització i intervenció limitada prèvia.  
 
Això és un tema també nou i prou tècnic, ens l’explicarà, ens l’exposarà el Sr. Secretari. 
Quan vulgui. 
 
El Sr. Secretari manifesta que, a veure, per explicar-ho resumidament, dintre de la part de 
control i fiscalització que hem de fer, és a dir, com a interventor, cada vegada que es 
produeix una despesa hem de comprovar que tot estigui correcte, que es pot fer aquella 
despesa, que s’ajusta, perquè en ser diner públic, la normativa ens estableix que com a 
secretaris i interventors hem de tenir un control, i si no, informar que tot s’està fent 
correctament i d’acord amb la normativa. 
 
En aquest cas, ha sortit una normativa que es va aprovar fa un any amb el Real decret 
424/2017, que el que ens permet és fer una fiscalització prèvia. Què vol dir això? Que en lloc 
de comprovar cada vegada que hi ha una despesa tots els detalls, per dir-ho d’alguna 
manera, només ens limitem com a interventor a controlar que hi ha partida pressupostària i 
que l’òrgan que ho aprova és el que li correspon, és a dir, que és l’alcalde, que és el ple, 
l’òrgan a qui li toca. I no entrem a valorar aspectes com pot ser si és la millor oferta, si és 
controls financers o altre tipus de controls, que també s’han de realitzar.  
 
Fer aquesta fiscalització prèvia vol dir que posteriorment s’haurà de realitzar una auditoria de 
l’ajuntament cada any, en la que es controlarà tots aquests altres aspectes. Només la 
limitació, com que l’ajuntament tampoc té una estructura massa important per fer això, i això 
podria paralitzar molt el tràmit de molta despesa, la idea és fer-ho així per fer-ho més àgil, 
només controlar partida i òrgan, i després, posteriorment, fer una auditoria l’any següent, en 
la que s’analitzi si els diners que s’estan gastant s’estan gastant amb les millors opcions o 
no, perquè com a ajuntament no podem triar a qui contractem o..., sinó que hem d’intentar 
justificar que el diner públic s’utilitza d’una manera eficient, i que és la millor opció o l’oferta 
més avantatjosa, la persona més preparada o així, per això hem de fer processos selectius, 
hem de fer... Etcètera.  
 
A fi de poder després valorar això en una auditoria posterior, quan jo em vaig incorporar a 
l’ajuntament vam establir, o vaig establir, vaja, que totes les despeses que tinguin un import 
superior a 3.000,00 euros han d’estar informades pel tècnic, en el sentit que és, o la millor 
oferta, l’oferta més econòmica, o si no, que és l’oferta millor. No és perquè sigui més 
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econòmica, sinó perquè es valora pel tècnic que pot fer-ho millor. I així ja estem creant una 
mica la base perquè quan vingui una auditoria es pugui analitzar i es pugui dir que tot el que 
s’està gastant s’està gastant amb uns criteris eficients i no hi ha un malbaratament de diners 
públics, o que s’està fent tot correctament. I aquesta és la idea. 
 
Llavors, aprovem una guia de fiscalització prèvia en la que diem que només es tindrà en 
compte l’òrgan i la partida, i en aquesta guia hi ha un detall de tots els procediments de què 
és el que es verificarà en cada cas. Els temes de personal, doncs, si s’aprova una despesa 
personal, doncs, només es verificarà això. Si s’aprova algun tema de contractes, cada cosa, i 
això és la guia que aprovem ara, perquè així tots els treballadors municipals sàpiguen què és 
el que s’ha de controlar en cada cas, i la resta ja vindrà tal com ho explicàvem, amb una 
auditoria posterior, i així no paralitzem, o no endarrerim, l’acció del govern. Ja està. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que hi ha alguna pregunta? Algun dubte? No? Doncs, sotmetem 
aquest punt a votació. 
 
Vots a favor? Doncs, queda aprovat per unanimitat.  
 
El Consistori per unanimitat acorda aprovar la proposta que és del tenor literal següent: 
 
“Vista la voluntat de reduir al màxim la incidència de la fiscalització dels expedients en els 
terminis de tramitació d'aquests, i millorar de manera continuada els procediments de gestió 
economicofinancera de l'Ajuntament, des d'una òptica global, de les normes d'aplicació i 
contrastar que la gestió econòmica s'ajusta als principis d'eficàcia, eficiència i economia. 
 
Atès que cal facilitar la remissió de dades tant als òrgans corresponents del Ministeri 
d'Hisenda i Administracions públiques com a l'òrgan autonòmic de control de la tutela 
financera. 
 
Vist l'informe del secretari interventor de data 3 de maig de 2018. 
 
Vist el contingut de l'article 219 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
Vist el que disposen els articles 13 i 14 del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es 
regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local.  
 
Atès que el Ple és l’òrgan competent de conformitat amb el que disposa l’article 22 de la Llei 
7/1985 de 2 d’abril per la que s’aproven les bases del règim local i l’article 53 del Decret 
legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel que s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, proposo al Ple l’adopció dels següents, 
 
ACORDS 
 
Primer: Aprovar la fiscalització limitada prèvia, en els termes subscrits en la Guia que 
s’adjunta com Annex a aquesta proposta.   
 
Segon: Comunicar el present acord a la intervenció del municipi a  la Sindicatura de 
Comptes i al Tribunal de Cuentas.” 
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4.4. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚMERO 01/2018, PER 
TRANSFERÈNCIA. 
 
Passem al següent punt, el punt 4.4, que és l’aprovació d’una modificació de crèdit. L’hem 
retirat de l’ordre del dia, ja ho hem comunicat abans als regidors, perquè no calia que anés a 
ple, de fet.  
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda retirar aquest assumpte de l’ordre del dia. 

 
4.5. ASSUMPCIÓ PER PART DE L’AJUNTAMENT DE L’IMPORT DE LES FACTURES 
IMPAGADES PER CABRERA SPORTS, SL A FULTON SERVICIOS INTEGRALES, SA 
TERCER PAGAMENT 
 

Passem, doncs, al punt 4.5, que és l’assumpció per part de l’Ajuntament de l’import de les 
factures impagades per Cabrera Sports, SL a Fulton Servicios Integrales, SA, tercer 
pagament. 
 
Bé, efectivament, és el tercer pagament que assumim nosaltres de manera subsidiària, i 
correspon a les factures dels mesos de gener, febrer i març, per un import total de 19.920,72 
euros, IVA inclòs, i recordar que paral·lelament a aquesta assumpció dels pagaments, el que 
estem fent és treballar en allò a què ens vam comprometre, que era determinar quin hauria 
de ser el model de gestió que ens eviti haver d’assumir coses que teòricament estan 
establertes que és un altre el que les ha de pagar, però per al bon funcionament d’un 
equipament que és municipal, doncs, ens veiem obligats a assumir aquest pagament que no 
pot assumir l’empresa concessionària que va guanyar en el seu dia la licitació.  
 
Estem treballant en això, es va contractar una empresa externa que ens va passar una mica 
uns informes, una auditoria, un informe de viabilitat i un pla econòmic financer, i ara falta 
determinar a nivell jurídic quina és la forma d’anar a parar al model de gestió que entenem 
que seria l’apropiat, si modificar el contracte actual o anar a un nou contracte, però per tenir 
seguretat jurídica hem encarregat un estudi per tal d’assegurar-nos que les passes que fem 
no siguin en fals, però estem posant fil a l’agulla, espero, de la manera bastant definitiva, a la 
problemàtica que ja tenim des de fa bastants anys amb el tema de la piscina municipal. Com 
a govern apostem per la piscina com a equipament i com a servei que es dona a la població, 
però el que volem és que funcioni de la millor manera possible per a tothom, amb el menor 
cost possible per a l’ajuntament i, per tant, per a tots els veïns, i amb el millor funcionament 
pel que fa a qualitat dels serveis que s’hi ofereixen. I en això estem treballant, però de 
moment el que hem de fer és assumir, per garantir que segueix funcionant la piscina, els 
pagaments de les factures de l’empresa de serveis energètics. 
 
Bé, donem la paraula, no ho he dit abans, a partir d’avui, ahir ho vam comunicar a la Junta 
de Portaveus, invertirem l’ordre d’intervenció dels grups de l’oposició, donarem primer 
sempre a Gent per Cabrera. Dic sempre, sempre que me’n recordi, aquesta és la intenció. Si 
no me’n recordo, el Sr. Secretari amablement ens ho recordarà. Després el Dani Meroño, del 
Partit dels Socialistes de Catalunya, i després la María José Cortada, com a regidora no 
adscrita.  
 
Per tant, algun comentari a fer en aquest punt? Gent per Cabrera, Anna Maluquer? 
 
La Sra. Anna Maluquer Ferrer, regidora del grup municipal de GxC manifesta que sí, 
nosaltres, en aquest cas, ens hi abstindrem, perquè vostès ja són prous com per aprovar el 
pagament, sobretot a partir d’haver conegut aquest informe de l’auditoria que es va 
encarregar, un informe que creiem que s’hauria d’haver demanat ja abans de fer la licitació, i 
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que, bé, s’ha comprovat que la piscina, o no es van fer els plecs de clàusules correctament, i 
sobretot que no hi va haver un seguiment. Aquí hi havia hagut una comissió de seguiment, 
que es va crear quan es va fer la primera licitació, al 2.003. Aquesta comissió de seguiment 
l’última vegada que es va reunir va ser al maig del 2.011, i no s’ha tornat a fer un seguiment 
del que és aquest equipament. Hi havia moltes mancances, sobretot inversions que fins i tot 
hauria d’haver fet l’ajuntament. 
 
I bé, nosaltres estem d’acord amb què es canviï, tot això si no va en perjudici dels que es 
van presentar a la licitació i no la van guanyar. Si aquest senyor havia d’assumir els costos 
energètics i ara no ho pot fer, doncs, això va en perjudici dels que no van guanyar el concurs, 
per tant, creiem que això s’ha de resoldre tornant-ho a licitar, o si no, fent aquesta prestació 
de serveis, que també és una de les recomanacions, com molt bé ha dit el Sr. Alcalde, que 
ha fet aquesta auditoria.  
 
Celebrem, eh?, que s’hagi fet aquesta auditoria. Jo també tenia una pregunta, perquè aquí, 
en el plec informatiu, o sigui, Fulton reclama 24.000,00 euros, dels quals, 19.000,00 
corresponen a les factures energètiques que ha de pagar Cabrera Sport. La diferència? 
 
El Sr. Alcalde manifesta que és el que ja paga l’ajuntament a Fulton, que ja li ha de pagar 
l’ajuntament a Fulton. És la part dels manteniments, no sé si els correctius o els preventius. 
Els preventius.  
 
La Sra. Maluquer manifesta que això ho paga l’ajuntament? 
 
El Sr. Alcalde manifesta que sí, sí, això ja està establert que ho pagava l’ajuntament. Fulton 
el que ha fet aquí és incorporar..., ho ha ajuntat tot, tot el deute.  
 
La Sra. Maluquer manifesta que clar, aleshores sembla que és que l’ajuntament no hagi 
afrontat el seu deute. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que sí, sí, segur que sí.  
 
La Sra.  Maluquer manifesta que bé, clar, però en posar-ho així... 
 
El Sr. Alcalde manifesta que el total de la factura de gener, febrer i març. Hi ha una part que 
ja li correspon a l’ajuntament. 
 
La Sra. Maluquer manifesta que aquest manteniment està garantit que s’ha fet? Perquè hi ha 
pèrdues a la piscina, a la banyera, no?, i... 
 
El Sr. Alcalde manifesta que hi ha dos tipus de manteniment. Hi ha el manteniment preventiu, 
que és el corresponent al risc de legionel·la, que s’han de fer una sèrie de controls periòdics i 
demès, i després hi ha el manteniment correctiu, i sí que es fa. Ells ens passen el raport 
mensual amb totes les actuacions que fan, i està detallat tot. Que hi hagi pèrdues, doncs, 
evidentment vol dir que s’estan corregint. Si hi ha alguna cosa important... Ara sí que hem 
demanat un peritatge, no sé si l’hem demanat ja però teníem pendent de demanar-ho des de 
fa dues setmanes, sobre el vas de la piscina, i en funció del que ens diguin, doncs, farem 
una actuació que haurà de ser una inversió segurament important. Si és una reparació 
mínima, doncs, ho tirarem endavant ja, i si és una reparació important s’haurà de fer com a 
inversió, de cara ja al 2.019 segurament.  
 
La Sra. Maluquer manifesta que d’acord. 
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El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, gràcies. El Sr. Meroño, del Partit dels Socialistes de 
Catalunya? Endavant. 
 
El Sr. Daniel Meroño Lombera, del grup municipal del PSC manifesta que sí, hola, bona nit a 
tothom. Bé, ara que no fa falta el nostre vot, també ens hi abstindrem, perquè no volem 
involucrar-nos en aquest error de planificació que ha suposat tot el tema aquest de Fulton i 
de la piscina. 
 
Jo m’alegro que hagin de passar per ple cadascun dels pagaments per veure, per posar de 
manifest i veure si s’adona vostè i pren nota del que ha suposat aquest error de planificació i 
de licitació d’aquesta concessió. En aquesta auditoria, a la qual ens va convidar, a la reunió 
amb aquesta empresa, i que li agraeixo que ens hagués convidat, aquesta empresa el que 
va dir és que tot i que s’haguessin complert el número d’abonats que estaven previstos en la 
licitació, no s’haguessin assolit els ingressos que estaven justificats a la licitació. Per tant, no 
només va ser optimista les dades de licitació, sinó que a més van estar mal calculades. Ja li 
dic que per aquest motiu el vot serà d’abstenció. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que només per puntualitzar, sempre l’ajuntament ha pagat les 
despeses energètiques, menys un any, en què va pagar no el 100 per cent sinó el 75 per 
cent, en base al conveni que hi havia per les pistes de pàdel, però des de l’inici de la història 
de la piscina municipal, i des que es va cobrir, sempre l’ajuntament ha pagat les despeses 
energètiques. El que preteníem és que aquest cop deixés de pagar-ho, i més que un error de 
planificació el que hi va haver és que des que es va començar a treballar en el plec de 
clàusules fins que va veure la llum i es va dur a terme la licitació, es va anar deteriorant 
moltíssim l’equipament i la instal·lació, i es van anar perdent moltíssims socis. Aquest va ser, 
com ja he explicat diverses vegades, i jo ho sento però cada vegada que vostès expressin 
que va ser un error i que no s’hi estava prou a sobre, jo em veig obligat a explicar també 
quina va ser la realitat. 
 
Molt bé. María José, algun comentari o pregunta? 
 
La Sra. María José Cortada Manchado regidora no adscrita manifesta que sí, a veure, jo hi 
voto en contra, l’altra vegada ja ho vaig fer. Subscric una mica el que ha dit l’Anna Maluquer, 
i el que ja vaig comentar en l’anterior ple. S’ha de passar per una nova licitació, penso que 
ha estat bastant errat tot el tema de l’estudi previ, la licitació, etcètera, i bé, és això, hi voto 
en contra. Ja ho vaig explicar en el ple passat. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, perfecte. Doncs, sotmetem aquest punt a votació. 
 
Vots a favor?  
Abstencions? 
En contra? 
 
El Sr. Secretari manifesta que queda aprovat aquest punt per 6 vots a favor, de l’equip de 
govern, 4 abstencions, de Gent per Cabrera i el Partit dels Socialistes, i 1 vot contrari, de la 
regidora no adscrita. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, moltes gràcies.  
 
El Consistori per 6 vots a favor (3 PDeCAT, 2 ERC i 1 AI-CM) i 4 abstencions (3 GxC i 1 
PSC) i 1 vot en contra regidora no adscrita, acorda aprovar la proposta que és del tenor 
literal següent: 
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“Expedient 2018/561 relatiu a l’aprovació del tercer pagament del deute de la piscina 
municipal a FULTON, S.A. per part de l’Ajuntament de Cabrera de Mar. 
 
Fets 
 
1. En data 09/10/2015 l’Ajuntament de Cabrera de Mar i l’empresa FULTON, SERVICIOS 
INTEGRALES, S.A (en endavant, FULTON) van signar en un contracte de la millora 
d’eficiència energètica, el subministrament d’energia i el servei de manteniment de la piscina 
municipal i del pavelló de Cabrera de Mar. 
 
2. En data 22/07/2016, l’Ajuntament de Cabrera de Mar i l’empresa CABRERA SPORT, S.L. 
van signar el contracte de gestió del servei i execució d’obra, mitjançant concessió 
administrativa, de determinades instal·lacions esportives de Cabrera de Mar. 
 
3. Mitjançant correu electrònic 01/03/2017, i de conformitat amb la clàusula catorzena del 
Plec de clàusules administratives particulars del contracte per a la millora d'eficiència 
energètica, el subministrament d'energia i el servei de manteniment de la piscina municipal i 
del pavelló d'aquest municipi, es va comunicar a l’empresa FULTON la formalització del 
contracte de gestió del servei i l'execució d'obra, mitjançant concessió administrativa, de 
determinades instal·lacions esportives de Cabrera de Mar amb l'empresa CABRERA 
SPORT, S.L., per tal que emetessin les seves factures mensuals d’acord amb aquest plec. 
 
Les factures per part de FULTON s’han d’emetre desgranant l’import corresponent a 

cadascuna de les instal·lacions i del manteniment (Prestació P1‐ Gestió Energètica; 
Prestació P2‐  Manteniment preventiu, normatiu i conductiu; Prestació P3‐ Garantia Total; 

Prestació P4 ‐ Obres de Millora i Renovació de les instal·lacions consumidores d’energia; 
Prestació P5 – Millores; Prestació P6 – Treballs Complementaris).  
 
Les factures emeses a CABRERA SPORT, S.L. inclouen les prestacions P2, P3 i P4. 
 
4. L’empresa CABRERA SPORT, S.L. no ha abonat cap factura energètica a l’empresa 
FULTON i aquesta reclamà, en data 06/10/2017, la quantitat de 66.596,88 €. Per aquest 
motiu, en data 10/10/2017, es produí el tall del subministrament energètic per part de 
FULTON.  
 
5. En data 18/10/2017, aquest Ajuntament es va comprometre a assumir el deute de la 
mercantil CABRERA SPORT, S.L. amb l’empresa FULTON per tal de restablir el 
subministrament energètic i que les controvèrsies  existents entre ambdues mercantils i 
l’Ajuntament no afectessin als usuaris de les instal·lacions esportives. 
 
En data 09/11/2017, el Ple municipal acorda “assumir el pagament del deute que, a data 
06/10/2017, la empresa concessionària CABRERA SPORT, S.L. manté amb l’empresa de 
subministrament energètic FULTON, SERVICIOS INTEGRALES, S.A. per un import de 
66.596,88 € (IVA inclòs)”. 
 
6. En data 12/01/2017 l’empresa FULTON presenta instància (N.RE. 2018/239) sol·licitant 
l’abonament de les factures corresponents als mesos d’octubre a desembre de 2017 per un 
import total de 26.277,17 €. D’aquest import total, la quantia de 19.920,72 € correspon a les 
factures que, segons el Plec de clàusules administratives particulars del contracte per a la 
millora d'eficiència energètica, hauria d’abonar l’empresa CABRERA SPORT, S.L. 
 
En data 12/02/2018, el Ple municipal acorda “assumir el pagament del deute que, a data 
12/01/2018, la empresa concessionària CABRERA SPORT, S.L. manté amb l’empresa de 
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subministrament energètic FULTON, SERVICIOS INTEGRALES, S.A. per un import de 
19.920,72 € (IVA inclòs)”. 
 
7. En data 27/04/2018 l’empresa FULTON presenta instància (N.RE. 2018/3109) sol·licitant 
l’abonament de les factures corresponents als mesos de gener a març de 2018 per un import 
total de 24.423,13 €.  
 
D’aquest import total, la quantia de 19.920,72 € correspon a les factures que, segons el Plec 
de clàusules administratives particulars del contracte per a la millora d'eficiència energètica, 
hauria d’abonar l’empresa CABRERA SPORT, S.L. 
 
No obstant, i atès que aquest Ajuntament es va comprometre a assumir el deute de la 
mercantil CABRERA SPORT, S.L. amb l’empresa FULTON per tal de restablir el 
subministrament energètic i que les controvèrsies  existents entre ambdues mercantils i 
l’Ajuntament no afectessin als usuaris de les instal·lacions esportives, es proposa el 
pagament d’aquest import per mantenir el servei als usuaris d’aquestes instal·lacions 
esportives. 
 
8. Vist l’informe desfavorable amb objeccions emès pel Sr. Secretari-interventor d’aquest 
Ajuntament. 
 
Fonaments de dret 
 
1. Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
de contractes del sector públic. 
 
2. Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals. 
 
3. Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local. 
 
4. Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya. 
 
5. Decret 179/1995, 13 de juny, Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals. 
 
Per tot l’esmentat es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer: Assumir el pagament del deute que, a data 31 de març de 2018, la empresa 
concessionària CABRERA SPORT, S.L. manté amb l’empresa de subministrament energètic 
FULTON, SERVICIOS INTEGRALES, S.A. per un import de 19.920,72 € (IVA inclòs). 
 
Segon: Aixecar l’objecció formulada pel Sr. Secretari-interventor en el seu informe i 
continuar la tramitació del pagament de l’import esmentat.” 

 
5. URBANISME 
 
5.1. APROVACIÓ DE LA CONSTITUCIÓ DEL PATRIMONI MUNICIPAL DE SÒL I 
HABITATGE DE L’AJUNTAMENT DE CABRERA DE MAR 

 
Passem al següent punt, que és el punt 5.1, aprovació de la constitució del Patrimoni 
municipal del sòl i habitatge de l’Ajuntament de Cabrera de Mar. Ens presenta aquest punt la 
Sra. Núria Pera, regidora d’Urbanisme i Serveis Interns. Endavant, Núria, quan vulguis. 
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La Sra. Núria Pera Maltes, regidora del grup municipal del PDeCAT, manifesta que gràcies.  
 
Avui el que portem a aprovació d’aquest ple, com està en la proposta, és la constitució del 
Patrimoni públic de sòl i habitatge. A mi el que m’agradaria explicar abans de tot és aquest 
patrimoni públic de sòl i habitatge què és el que incorpora, el que hi anirà, és a dir, a què 
està destinat aquest patrimoni. 
 
Aquesta constitució del Patrimoni de sòl i habitatge que avui portem a aprovació incorporarà 
els terrenys de qualsevol classe de sòl o altres béns immobles de caràcter patrimonial, 
obtinguts per cessió o expropiació urbanístiques, per exercici dels drets de tempteig i 
retracte, i en general, per a qualsevol instrument del planejament urbanístic.  
 
Què vol dir això? Vol dir que tot aquell aprofitament mitjà, el 10 per cent, el 15 per cent, a què 
l’ajuntament té dret en qualsevol desenvolupament urbanístic, aquest 15 per cent que li 
correspon a l’ajuntament ha d’anar integrat en el patrimoni públic de sòl.  
 
Per tant, el que portem a aprovació és la constitució d’aquest patrimoni, i el que sí que 
voldríem és remarcar que aquest patrimoni també tindrà un inventari perquè no és un 
expedient estàtic, sinó que a mesura que es vagin desenvolupant àmbits urbanístics i 
tinguem aprofitament del 10 o del 15 per cent, o del que sigui, es puguin anar incorporant en 
aquest patrimoni.  
 
Ara, com veieu, en el segon punt de la proposta –el primer punt és constituir el patrimoni– el 
segon punt el patrimoni municipal que d’alguna manera avui creem, té cinc béns. El tercer és 
crear aquest inventari. I després també el que s’ha de remarcar és que aquest tractament 
d’aquest patrimoni ha d’estar diferenciat dels béns al pressupost municipal, és a dir, ha de 
tenir una diferenciació del pressupost. Per tant, avui això és el que portem a aprovació.  
 
El Sr. Alcalde manifesta que gràcies, Núria. Algun comentari? Gent per Cabrera? Alguna 
pregunta o comentari? 
 
La Sra. Anna Maluquer Ferrer regidora del grup municipal de GxC manifesta que no, no, en 
principi creiem que està bé.  
 
El Sr. Alcalde manifesta que d’acord, gràcies. Dani Meroño, del Partit dels Socialistes? 
 
El Sr. Daniel Meroño Lombera regidor del grup municipal del PSC manifesta que sí, jo, una 
consulta. És que ahir no em va quedar clar a la Junta de Portaveus. La constitució d’aquest 
patrimoni, un document que està viu i tot allò que es vagi incorporant, ha de passar per ple o 
no cal que passi per ple, si ara, per exemple...? Cal Conde ha de passar per... La 
incorporació de cadascun dels... 
 
La Sra. Pera manifesta que bé, això el secretari, no? 
 
El Sr. Secretari manifesta que veure, en principi s’ha de fer l’adscripció de cada bé en el 
Patrimoni municipal del sòl. El que precisament aquest acord de la constitució bé donat una 
mica perquè en tramitar el tema dels habitatges de Cal Conde, hem vist que no hi havia la 
formalització del patrimoni. Llavors, el que sí que s’ha fet és un estudi de tots els béns 
susceptibles d’entrar, és a dir, se n’ha fet un anàlisi per part de l’arquitecte municipal, amb un 
informe molt ben fet de vint i escaig pàgines, on es detalla sector a sector quins seran els 
béns susceptibles, perquè cada vegada que hi hagi un sector que es desenvolupi, es podran 
generar aquests aprofitaments que han d’anar destinats i han d’anar separats, per dir-ho 
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d’alguna manera, una bossa separada per poder fer habitatge públic. O bé es fa habitatge 
públic en aquell sector, o es reserven uns diners per poder-lo fer en el seu moment. 
 
Això, en haver fet aquest esforç ara de delimitar, no hem entrat en temes endarrere perquè 
desconeixem què hi havia en aquell moment, però sí el que ara s’ha volgut és almenys tenir 
clar que cada vegada que hi hagi un desenvolupament puguin haver-hi aquestes reserves 
per a habitatges dotacionals o habitatges públics, que és el que estableix l’obligació que ens 
estableix la llei. 
 
El Sr. Meroño manifesta que no m’has contestat... Ha de passar per ple? 
 
El Sr. Secretari manifesta que ha de passar per ple, cada vegada. Hi ha d’haver l’adscripció 
específica. 
 
El Sr. Meroño manifesta que o sigui demà, o demà passat, Cal Conde no s’incorpora al 
patrimoni municipal si no es passa per ple? Qui diu Cal Conde diu qualsevol altre 
equipament, eh? 
 
El Sr. Secretari manifesta que de fet... O sigui, en el mateix constituir, a l’acord, la proposta 
d’acord, pots comprovar que ja delimita les que adscrivim en aquests moments, perquè n’hi 
ha... Llavors, quan s’incorporin més, doncs, cada vegada que s’hagin d’incorporar, doncs, es 
farà en el ple. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que d’acord. María José, algun comentari? 
 
La Sra. María José Cortada Manchado regidora no adscrita manifesta que això sempre és 
les cessions que puguin estar destinades a habitatge de protecció, o habitatge públic. És a 
dir, no té res a veure si ja hi ha una cessió que no hagi d’estar dedicat a aquest tema. Val, 
era el dubte que tenia. 
 
El Sr. Secretari manifesta que una cosa és l’inventari de tots els béns que té l’ajuntament, ja 
siguin zones verdes, zones d’equipaments, etcètera, i una altra cosa és els terrenys que 
legalment –terrenys, béns o diners, el que sigui – que ha d’anar reservat per poder construir 
habitatges dotacionals o habitatges del patrimoni públic del sòl. 
 
La Sra. Anna Maluquer Ferrer regidora del grup municipal de GxC manifesta que només 
era... Que hi ha aquests dos habitatges de Mataró, que normalment eren destinats a ús 
social, em sembla, i sé que n’hi havia un de molt degradat, o no sé què. Quina situació...? 
 
El Sr. Alcalde manifesta que té previst explicar-ho. N’hi ha un que està en mal estat, i un altre 
està ocupat en aquest moment per una família necessitada. I amb l’altre estem pendents de 
si el reformem o ens traiem el de sobre, perquè és veritat que està força degradat. A més, 
havia estat ocupat fins fa poc, ocupat amb “K”, però ara ja està buit. 
 
Molt bé, perfecte, doncs. Sotmetem aquest punt a votació. 
 
Vots a favor? 
 
Doncs, queda aprovat per unanimitat. 
 
El Consistori per unanimitat acorda aprovar la proposta que és del tenor literal següent: 

 
“Expedient 2018/404 relatiu a l’aprovació de la constitució del patrimoni municipal de sòl i 
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d'habitatge de l’Ajuntament de Cabrera de Mar. 
 
Fets 
 
1. El Ple municipal, en sessió ordinària de data 15 de gener de 2015, va aprovar el Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Cabrera de Mar. 
 
2. En data 13 de juliol de 2015 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona va aprovar 
definitivament el POUM de Cabrera de Mar (DOGC núm. 6915 de 17/07/2015) 
 
3. Atès que l’article 163 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei d'urbanisme estableix la obligació legal als ajuntaments que disposin de 
planejament urbanístic general que delimiti àmbits d’actuació urbanística susceptibles de 
generar cessions de sòl de titularitat pública amb aprofitament de constituir llur patrimoni 
municipal de sòl i d’habitatge. 
 
4. Vist l’informe emès, en data 19 de març de 2018, per l’arquitecte municipal.  
 
5. Vist l’informe emès, en data 28 de març de 2018, per l’advocat municipal. 
 
6. Vist l’informe emès, en data 6 d’abril de 2018, per el secretari interventor. 
 
Fonaments de dret 
 
1. Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
d'urbanisme. 
 
2. Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme. 
 
3. Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
sòl i rehabilitació urbana. 
 
4. Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens 
locals 
 
5. Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local. 
 
6. Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya. 
 
7. L’informe emès, en data 28 de març de 2018, per l’advocat municipal. 
 
Per tot l’esmentat es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer: CONSTITUIR el patrimoni municipal de sòl i d'habitatge de l’Ajuntament de Cabrera 
de Mar proposada.  
 
Segon: El patrimoni municipal de sòl quedarà constituït pels següents béns i recursos 
econòmics: 
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Bé Descripció 

001 Habitatge Carrer Sant Joan núm. 2, baixos 1a. 

002 Habitatge Carrer Germà Francesc 6, 3er. 3a. (Mataró). 

003 Habitatge Carrer Madern i Clariana 28, 5è. 1r. (Mataró). 

004 Solar Carrer d’en Major (Parcel·la BS-1 P.A.Cal Conde). 

005 Local 01-04 Can Pau Ferrer. 

 
Tercer: CREAR un inventari separat, procedint-se a la inscripció de tots els béns i recursos 
econòmics que integren el patrimoni públic de sòl i habitatge, així com les posteriors 
alienacions, cessions i la destinació final d'aquests. 
 
Quart: DUR a terme un tractament diferenciat d'aquests béns al pressupost municipal 
corresponent. 
 
Cinquè: REMETRE l'expedient al Registre de la Propietat perquè es realitzin les anotacions 
reglamentàries.” 
 
5.2. APROVACIÓ PERMUTA DE LA PARCEL·LA MUNICIPAL NÚMERO 1 DEL PA-11 CAL 
CONDE A LLAR UNIÓ CATALÒNIA, SCCL 
 

Passem, doncs, al següent punt, que és l’aprovació de la permuta de la parcel·la municipal 
número 1 del polígon d’actuació 11, Cal Conde, a Llar Unió Catalònia, SCCL. Ens presenta 
aquest punt la Núria Pera, regidora d’Urbanisme i Serveis Interns. Endavant. 
 
La Sra. Núria Pera Maltes regidora del grup municipal del PDeCAT manifesta que sí, gràcies. 
Com molt bé dius, avui portem també a aprovació d’aquest ple, si escau, la permuta de la 
parcel·la municipal de Cal Conde a Llar Catalònia.  
 
Com sabeu, el ple municipal del 15 de gener va aprovar el Pla d’ordenació municipal de 
Cabrera. El 13 de juliol del 15 va aprovar el POUM. Faig una mica d’història perquè el POUM 
incorpora en la seva modificació puntual del pla l’actuació de Cal Conde, val?, on hi havia un 
conveni signat el 10 de juliol de 2008, i que es va modificar al març de 2009.  
 
Aquest àmbit té atribuït un sostre de 9.451 metres quadrats, dels quals 8.074,20 estan 
destinats a habitatges i 1.377 a locals comercials. El projecte de reparcel·lació que es va dur 
a terme, i el d’urbanització, han estat aprovats definitivament amb data 13 de desembre de 
2010, i que l’Ajuntament de Cabrera, a partir d’aquí, resulta propietari o titular de la parcel·la 
urbana que està en l’àmbit de Cal Conde. 
 
L’ajuntament, el 26 de gener del 2017 va signar un conveni amb Llar Catalònia, per impulsar 
la construcció de 24 habitatges de protecció pública en aquesta esmentada finca, i per tant, 
procedim a la permuta, a cedir aquests terrenys a Llar Catalònia, perquè edifiqui 24 
habitatges de protecció oficial i com a fruit de la permuta l’ajuntament obtindrà un local 
comercial, 4 habitatges, 4 pàrquings i 4 trasters. Per tant, el que es porta a aprovació és 
procedir a la permuta per obtenir els 4 habitatges, notificar aquesta resolució a la cooperativa 
Llar Unió Catalònia, procedir a inscriure en el registre de la propietat pública l’escriptura 
pública, i inscriure en l’inventari de béns de l’ajuntament la permuta abans referenciada. 
 
Bé, això és el que portem a aprovació. Em sembla que he dit 4 habitatges, continuo dient 4 
habitatges, 4 pàrquings, 4 trasters i un local comercial. 
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El Sr. Alcalde manifesta que bé, més que un local comercial, és una planta baixa. 
 
La Sra. Pera manifesta que el local de tota la planta baixa. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que correcte. Molt bé, gràcies, Núria. Donem la paraula als diferents 
grups. Gent per Cabrera? Sr. Antoni García? 
 
El Sr. Antoni García Lozano regidor del grup municipal de GxC manifesta que avui perquè 
em sentis bé, Carles, eh? Avui sí, eh? No? I ara? Sí? No? I ara? Val. 
 
Bé, a veure. Segurament que el que vaig a dir ara s’hagués hagut de dir el dia que es va 
aprovar el conveni. Com que al conveni hi havia una majoria per part de l’equip de govern, i 
nosaltres sempre havíem defensat el que és promoció pública, bé, doncs no ens ho vam 
mirar perquè ens hi oposàvem plenament, no? 
 
Llavors avui, quan estàvem preparant el ple, que en aquesta explicació que la Núria ha fet, 
que l’ha resumida molt bé, també hi havia una explicació del conveni i de la permuta, ens ha 
sobtat una cosa que sí que volem compartir amb tothom, no?  
 
Bé, en principi, ens vam reunir cinc minutets amb la Núria i amb l’arquitecte municipal 
aquesta tarda, hem dit que no ho compartiríem aquí, però després em sembla, crec que per 
la nostra part, per al nostre grup, es veu d’una gravetat tal que penso que és bo una mica 
exposar-ho públicament. Es va valorar el sòl per part de l’equip tècnic, en 924.000,00 euros.  
 
Aniré arrodonint partides, eh? Llavors, el valor d’aquests 4 habitatges, que nosaltres 
pensàvem que eren iguals tots, són pisos d’uns 60 metres quadrats bruts, o 48 metres 
quadrats nets, estan valorats en gairebé 500.000,00 euros. Ho dic per fer números rodons, 
val? 
 
Per tant, el que s’imputa a la construcció, el cost de construcció d’aquest local, que com el 
Sr. Alcalde ha dit, ens el donen pelat, vull dir, les quatre parets, no està enguixat, és a dir, 
són uns acabats pràcticament zero, perquè es dona així, es dona pelat, no? Ah, es dona 
acabat? 
 
El Sr. Alcalde manifesta que entre pelat i acabat hi ha un amplíssim ventall de possibilitats, 
val? A més, jo no he dit que es dona pelat. 
 
El Sr. García manifesta que bé, jo ho intuïa.  
 
El Sr. Alcalde manifesta que no, no, diu: «Com ha dit l’alcalde, es dona pelat.» No, jo no he 
dit que es dona pelat. 
 
El Sr. García manifesta que no es dona acabat, no hi ha acabats. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que no, es dona preparat. 
 
El Sr. García manifesta que val. Llavors, pensin que, clar, són 400 metres quadrats de local, i 
se li imputa un cost de construcció de 1.075 metres quadrats..., 1.075,00 euros el metre 
quadrat, perdó. Si vostès informen, encara que no ho dominin, com jo tampoc ho domino, 
veuran vostès que un local, tal com el Sr. Alcalde manifesta, el seu cost de construcció és 
molt més baix.  
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Sí que ho vull llegir, perquè jo no domino el que vaig a llegir ara, que diu que aquest cost de 
construcció, que el qui hi entengui una mica sap que no són a 1.075,00 euros el metre 
quadrat, sí que diu... Ho he de llegir, eh?, perquè... Si m’he equivocat demano disculpes per 
avançat, eh? “Valors de mercat menys marge, parèntesi, 1-b, de cost valor residual del sòl i 
ordre ECO 805/2003, següent b, en el local comercial de 24.” Miri, jo no sé el que vol dir 
això, però sí que els he de dir que el cost del metre quadrat, tal com s’acabarà el local, és 
molt més baix, i és superior al que hem estat mirant de cost per internet del 2014, de fer un 
habitatge que, deia un dels punts que hem estat mirant, 930,00 euros. Tots saben que 
l’acabat d’un pis és molt més elevat que el d’un local.  
 
Per què estem expressant això, no? Perquè, lògicament, si al cost del local s’hagués posat el 
cost que podíem dir que és bastant més baix, segurament que haguéssim pogut rebre algun 
pis més com a permuta.  
 
El Sr. Alcalde manifesta que puc...? 
 
El Sr. García manifesta que ara acabo. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que potser no caldrà. És que no són 400 metres quadrats, són 752 
metres quadrats construïts. Útils quedaran 400, però hi van els espais buits per a l’ascensor, 
per a escales, etcètera. Ho ha de repercutir sobre 752, no sobre 400. Jo crec que aquí està... 
I celebro que sigui així, perquè llavors és una qüestió d’interpretació. Ho sabia això, que eren 
752? 
 
El Sr. García manifesta que bé, aquí, com que posa 400, jo m’he limitat a això, eh? 
 
El Sr. Alcalde manifesta que no, són 752. 
 
El Sr. García manifesta que sí que la parcel·la... 
 
El Sr. Alcalde manifesta que canvia, eh? Canvia substancialment la pel·lícula. 
 
El Sr. García manifesta que sí, però... 
 
El Sr. Alcalde manifesta que clar. No, jo també m’hagués espantat. Si hagués fet els números 
que està fent vostè, també m’hagués espantat, però clar, els tècnics, en els quals tenim 
plena confiança, calculen bé i està fet sobre 752. El cost de construcció l’ha de dividir per 
752, no per 400. 
 
El Sr. García manifesta que però sap vostè que aquests metres quadrats que diu, de l’escala 
i tal, no són imputables al local, tots, com vostè està dient ara. S’han de repercutir en el cost, 
també, de l’habitatge, i si hi ha tants habitatges, aquest cost s’ha de repercutir en l’habitatge. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que però també del local. 
 
El Sr. García manifesta que també, però fixi’s que si hi ha 24 habitatges, aquest cost 
d’aquests metres quadrats que diu vostè, Sr. Mir, redueixen molt el que vostè està imputant 
al local únicament. També li he de dir que si no, vostè ho pot compartir amb els seus serveis 
tècnics. Vull dir que això és una mica així, eh? 
 
Sàpiga que no dic això com a retret, els ho puc assegurar, eh?, sinó que crec que haguessin 
pogut rebre alguna cosa més a canvi del que hem rebut, i és opinió meva, i si estic equivocat 
demano disculpes per anticipat, eh? Per tant nosaltres, com que vam votar al conveni en 
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contra, lògicament hi votarem també en contra. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que d’acord. Només dos matisos, eh? Un, que estem parlant d’un 
solar amb un entorn no urbanitzat i, per tant, també això afecta la valoració del solar, 
evidentment. No és el mateix que estigui urbanitzat que no, sí. (Veu de fons.) No, no del 
local, del total, de la valoració del sòl. Vostè diu que la valoració del sòl no està... (Veu de 
fons.) Clar, per això, però vaja, el valor induït... Sí, home.  
 
I després, una cosa que per a mi és molt, molt important, i que jo no sé quantes vegades ho 
hauré de defensar, espero que poques més. A veure, aquest equip de govern i l’ajuntament 
té plena confiança en els tècnics, d’acord? Plena i absoluta confiança en els tècnics. El dia 
que ens equivoquem, doncs, ho direm, però mentre això no sigui així, nosaltres tenim 
absoluta confiança en els tècnics, i els tècnics, si van fer aquesta valoració, és perquè es van 
regir per uns criteris que a més venen establerts, preestablerts, i diuen que això són faves 
comptades, que és poc opinable i, per tant, nosaltres el que fem és assumir la valoració, 
igual que tot el que ens plantegen els nostres tècnics, que per a això estan contractats i que 
ara li puc dir, perquè jo n’he viscut de tots els colors, que actualment tenim un equip 
fantàstic, en aquest sentit. 
 
Molt bé, donem la paraula... 
 
El Sr. García manifesta que si és que em permet, Sr. Mir. Jo no estic discutint que els serveis 
tècnics no tinguin qualitat, però... 
 
El Sr. Alcalde manifesta que no, no, qualitat no, està discutint la valoració que han acceptat, 
que han informat. 
 
El Sr. García manifesta que estic discutint una cosa als serveis tècnics, no el que fan els 
serveis tècnics. Sí que li he de dir que si hagués assistit a aquesta conversa que han tingut 
la Núria i l’arquitecte municipal, segurament aquesta conversa seva, aquesta resposta que 
em dona, seria una mica diferent. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que jo estic segur que no, però vaja. Donem la paraula al Dani 
Meroño, del Partit dels Socialistes de Catalunya. Endavant. 
 
El Sr. Daniel Meroño Lombera regidor del grup municipal del PSC manifesta que sí. El meu 
grup municipal, per coherència política, hi votarà en la mateixa línia contrària a aquest 
conveni o model de gestió, respecte a anteriors mocions que s’han presentat pel que fa als 
pisos de protecció oficial a Cal Conde.  
 
Pel que fa a l’operació, a mi em sap greu que treguis pit al Toni rebatent-li informació 
d’aquest document tècnic, que és un document tècnic que se’ns va donar ahir a les 7 de la 
tarda, i no hem tingut informació ni dels pisos propietat de l’ajuntament, ni de la superfície ni 
de la valoració, ni tan sols del local comercial, ho vam rebre ahir a les 7 de la tarda. Això no 
s’explica ni a l’exposició pública que es va fer a la ciutadania, evidentment, perquè eren 
pisos per a la ciutadania. 
 
Aquest informe tècnic ens ha esparverat a tots, no només a Gent per Cabrera. A mi el que 
m’ha cridat l’atenció són els 48 metres quadrats útils en els habitatges. Se’ns va dir que totes 
les “vivendes” tenien la mateixa superfície. Això se’ns ha dit sempre. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que no sé, però es va dir que els habitatges que es queda 
l’ajuntament eren de dues habitacions. Sempre es va dir, eh? 
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El Sr. Meroño manifesta que és que li diré una cosa: a mi aquesta superfície m’agrada més 
que un pis de tres habitacions. Ja ho sap per què: perquè va en la línia d’assistència social i 
servei social.  
 
El Sr. Alcalde manifesta que no, i perquè anirà a lloguer, és diferent. 
 
El Sr. Meroño manifesta que perquè hi ha lloguer i perquè servirà per al que servirà. Però és 
que amb aquesta superfície, enlloc de quatre pisos podíem haver agafat vuit, amb el que 
l’està dient el Sr. García. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que Dani, a veure, això ho vam discutir... 
 
El Sr. Meroño manifesta que no, no, no ho hem discutit mai perquè és la primera vegada que 
tenim aquesta informació. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que un moment, un moment. El tema de si dos o tres habitacions ho 
hem discutit moltes vegades, i diu la gent experta, nosaltres no ho som, que els pisos de 
dues habitacions costa molt de vendre, que s’han de vendre de tres habitacions. En canvi, sí 
que té sentit que per a lloguer siguin de dues habitacions, perquè s’entén que és una 
ocupació transitòria fins que no t’estableixes ja amb la família, veus que hi ha una família, i a 
més, que és quan llavors busques... 
 
El Sr. Meroño manifesta que a mi això no m’ho ha d’explicar, això ho he dit tota la vida jo, 
abans que vostè. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que amb això estem d’acord. Molt bé. Bé, no sé si abans o no, és 
igual, estem d’acord.  
 
Pel que fa a què això ho van rebre ahir? També tornem a dir el de sempre: l’informe 
econòmic que sustenta la proposta de resolució està a l’expedient, i l’expedient està des del 
divendres disponible, quan es convoca el ple, i el poden consultar sempre. No s’adjunten les 
propostes de resolució o propostes d’acord, els informes tècnics i els informes econòmics 
que sustenten aquella proposta. Ho podeu consultar sempre. Això és informació que ha estat 
disponible des de fa molt de temps, aquest informe i el valor de la permuta.  
 
El Sr. Meroño manifesta que bé, això era pel que fa al risc. No, és per explicar-li a la gent, 
perquè, o sigui, quan vostè suporta aquesta operació en funció del risc econòmic i del risc 
tècnic, el risc econòmic és aquest que estem parlant, i aquest és el benefici i el guany que 
tindrà l’empresa i la que tindrà l’ajuntament i la gent de Cabrera, i quant al risc tècnic, el que 
sí que li haig de dir, i això lliga amb el tema de l’arqueologia i el que parla aquí, de les rases 
d’arqueologia, aquestes empreses venen a fer un projecte i un edifici. Les coses que 
comportaran estrès tècnic... Que al final, l’estrès tècnic no és que hi hagi restes 
arqueològiques, l’estrès és un estrès administratiu perquè hi haurà unes administracions 
actuants amb altres aspectes, que li posaran uns requeriments a l’ajuntament en quant a què 
es compleixin certes coses. 
 
Llavors, aquest és el risc i aquest és l’estrès tècnic. L’ajuntament no se salva d’aquest estrès, 
i els serveis tècnics el seguiran tenint. I la primera en la frente, el tema de les restes 
arqueològiques. I com aquesta, Déu no ho vulgui, poden sortir més. Jo això ja ho he dit i li he 
comentat a la Núria, li he dit que altres administracions el que fan és que liciten estudis de 
solars, que el que van a mirar són tots aquells problemes que pot tenir el solar com a solar. 
Llavors, abans de licitar un projecte constructiu es fa això. 
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Jo això ho dic perquè ni el risc econòmic, que ja hem vist a costa de què, però el risc tècnic 
no se l’estalvien, i els serveis tècnics i l’ajuntament el tindrà fins que s’acabi l’edifici. Ja està. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que d’acord, gràcies. María José, alguna cosa a comentar? Alguna 
pregunta o dubte? No? D’acord. 
 
Doncs, va, sotmetem aquest punt a votació. 
 
Vots a favor? 
 
No ho havia vist, tranquil. No ho he vist. 
 
Abstencions? 
 
Vots en contra? 
 
Molt bé. 
 
El Sr. Secretari manifesta que queda aprovat per 6 vots a favor, de l’equip de govern, 4 vots 
contraris, de Gent per Cabrera i el Partit dels Socialistes, i una abstenció, de la regidora no 
adscrita. 
 
El Consistori per 6 vots a favor (3 PDeCAT, 2 ERC i 1 AI-CM) i 4 vots contraris (3 GxC i 1 
PSC) i 1 abstenció regidora no adscrita, acorda aprovar la proposta que és del tenor literal 
següent: 

 
“Expedient 2018/405 relatiu a la permuta de la parcel·la municipal núm. 1 del PA-11 de Cal 
Conde a LLAR UNIÓ CATALÒNIA, S.C.C.L. 
 
Fets 
 
1. El Ple municipal, en sessió ordinària de data 15 de gener de 2015, va aprovar el Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Cabrera de Mar. 
 
2. En data 13 de juliol de 2015 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona va aprovar 
definitivament el POUM de Cabrera de Mar (DOGC núm. 6915 de 17/07/2015) 
 
3. El POUM incorpora les determinacions de la Modificació Puntual del Pla General 
d’Ordenació en l’àmbit del Polígon d’actuació PA-11 Cal Conde, aprovat definitivament el 16 
de juliol de 2009 per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona (DOGC de 19/11/2009) i les del 
conveni urbanístic signat amb data 10 de juliol de 2008 i modificat en data 10 de març de 
2009. 
 
4. Que aquest àmbit té atribuït un sostre màxim de 9.451,20 m

2
 dels quals 8.074,20 estan 

destinats a habitatges i 1.377 a locals comercials, així com que la normativa preveu un únic 
polígon a executar pel sistema de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica, sent 
l’Administració actuant el propi Ajuntament. 
 
Que el projecte de reparcel·lació i el d’urbanització han estat aprovats definitivament en data 
13 de desembre de 2010 i que, de conformitat amb tot l’anterior, l’Ajuntament de Cabrera de 
Mar és titular de la finca resultant BS-1, la descripció de la qual es la següent: 
 



 
 

 
 

19 

  

“URBANA: Parcela sita en 08349-Cabrera de Mar, con frente a una calle “en proyecto”, 
continuación de la calle majó y Mossèn Cinto Verdaguer, de superficie ochocientos cuarenta 
y cuatro metros y cuarenta decímetros cuadrados (844,40m2) y un techo edificable máximo 
de tres mil dos cientos ochenta y siete metros cuadrados con setenta y ocho decímetros 
cuadrados, de los cuales setecientos cincuenta y un metros cuadrados con setenta y ocho 
decímetros cuadrados se destinada a local de Servicios públicos y dos mil quinientos treinta 
y seis metros cuadrados se destinan a uso residencial (vivienda protegida).linda, tomando 
como frente la calle en proyecto, prolongación de la calle Majó, al frente, Sur, Sureste 
preciso, en línea de 31.70m, con calle en proyecto, continuación de la calle Majó; al fondo, 
Norte, noroeste preciso, en línea de 39.15m, con parcela nº6 adjudicada al Ayuntamiento de 
Cabrera de Mar destinada a zona verde pública y equipamiento; derecha entrando, Este, 
Noreste preciso, en línea de 23,00 m , con parcela nº2 adjudicada a Polsar S.L; Izquierda 
entrando, Oeste, Suroeste preciso, en línea de 5,13m con chaflán entre las calles Mossén 
Jacint Verdaguer y calle en proyecto, continuación de la calla Majó, y en línea de 19,84m, 
con calle Mossèn Jacint Verdaguer” 
 
Referencia cadastral 9676420 DF49 97N0000EP 
 
5. En data 26 de gener de 2017 es va signar el Conveni entre l’Ajuntament de Cabrera de 
Mar, la UGT de Catalunya i la cooperativa d’habitatges Llar Unió Catalonia, SCCL per a la 
promoció d’habitatges protegits al municipi de de Cabrera de Mar. Amb la signatura d’aquest 
conveni, es pretén impulsar la construcció de 24 habitatges de protecció pública en 
l’esmentada finca municipal i, un cop finalitzada l’obra, la cooperativa signant transmetrà el 
ple domini de quatre habitatges (amb pàrquing i traster inclosos) de la promoció així com el 
local comercial ubicat a la planta baixa del futur edifici. 
 
6. Vist l’informe emès, en data 17 de juny de 2016, pel despatx d’arquitectes “Arquitectura i 
gestió de projectes, ARGEPRO, S.A.” 
 
7. Vist l’informe emès, en data 11 d’abril de 2018, per l’arquitecte municipal  
 
8. Vist l’informe emès, en data 12 d’abril de 2018, per l’advocat municipal. 
 
Fonaments de dret 
 
1. Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens 
locals. 
 
2. Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques. 
 
3. Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local. 
 
4. Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya. 
 
Per tot l’esmentat es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer: PROCEDIR a la permuta de cosa futura entre la finca de propietat municipal  
anteriorment descrita (Ref. cadastral 9676420 DF49 97N0000EP) i els quatre habitatges, 
cadascun d’ells amb pàrquing i traster, més el local comercial ubicat a la planta baixa del 
futur edifici que la cooperativa d’habitatges Llar Unió Catalonia, SCCL construirà en el carrer 
d’en Major d’aquest municipi. 
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Segon: NOTIFICAR aquesta resolució a la cooperativa d’habitatges Llar Unió Catalonia, 
SCCL i a la UGT, citant-les per a la formalització del contracte de permuta de cosa futura en 
Escriptura pública, de conformitat amb els articles 113.1 de la Llei 33/2003, de 3 de 
novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques i 1280 del Codi Civil. 
 
Tercer: INSCRIURE en el Registre de la Propietat l’Escriptura pública del contracte de 
permuta de cosa futura abans referenciat 
 
Quart: INSCRIURE en l'Inventari de Béns de l'Ajuntament la permuta de cosa futura abans 
referenciada. 
 
Cinquè: FACULTAR a l'Alcalde per a la signatura de l'Escriptura Pública i de quants altres 
documents siguin necessaris per al compliment de l’acord que es proposa. 
 
Sisè: REMETRE ofici al Registre de la Propietat a l'efecte de que es practiquin els 
assentaments corresponents.” 

 
6. SERVEIS PÚBLICS 
 
6.1. APROVACIÓ ENCÀRREC DE LA GESTIÓ DEL SERVEI DE JARDINERIA A 
L’EMPRESA MUNICIPAL GESTIÓ INICIATIVES CABRERA, SA 

 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Passem al següent punt, que és el 6.1, que és 
l’aprovació de l’encàrrec de la gestió del servei de jardineria a l’empresa municipal Gestió 
Iniciatives Cabrera, SA, GICSA. Ens presenta aquest punt l’Enric Mir, regidor d’Obres i 
Serveis, Sostenibilitat i Esports. Endavant, Enric. 
 
El Sr. Enric Mir Nuet regidor del grup municipal d’ERC manifesta que gràcies. Bé, bon vespre 
a tothom. Bé, aquesta proposta que presentem al ple d’avui és una proposta en la que jo he 
posat molt interès, molta confiança, ho he transmès a l’equip de govern, i hem cregut que era 
una cosa molt adient per al poble.  
 
És un poble en el que sempre estem intentant buscar maximitzar els serveis, buscar una 
eficàcia i una eficiència en tot el que estem donant. Llavors, en aquests moments al poble tot 
el tema, com que ja vam començar a posar tot el tema de la fracció verda, amb tot el tema 
del medi ambient, aquests criteris que hem tingut, vam pensar que seria més eficient que 
des de part de l’ajuntament es fes la gestió de tots els serveis estacionals, que són els 
serveis de jardineria i tots els serveis que es donen al municipi.  
 
Llavors, arran d’això l’any passat ho vam començar a treballar i vam començar a fer, a través 
dels tècnics de medi ambient, a través dels serveis tècnics i a través de l’advocat municipal, 
buscar una manera d’intentar que fos l’ajuntament el que donés el servei que s’està donant 
ara a través d’empreses que estan externalitzades, que amb els anys s’han anat 
externalitzant. Llavors, vam veure que l’empresa que en el seu moment es va crear en l’any 
1998, que és GICSA, una de les coses que es va crear, la seva funció era donar aquest 
servei, el manteniment de parcs i jardins i el manteniment de via pública. Llavors, estava 
dintre de les seves funcions. Tot això ha anat evolucionant i ara es fan moltes més tasques. 
Llavors, era una manera d’intentar-ho recuperar i a veure si es podia fer.  
 
De fet, el que estem portant avui és la proposta d’acord que torni a ser l’encàrrec de gestió 
de l’empresa municipal GICSA de tot el servei de jardineria que es dona al municipi, val? Tot 
això es farà..., no s’ha de fer immediatament sinó que tindrà el seu procés, ho anirem 
valorant i s’anirà informant de com s’ha de fer, i poder-ho posar en marxa, una vegada 
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estigui publicat, i que el manteniment de tots els jardins, el manteniment de tot el tema de 
podes, el manteniment de rieres i tot això ho comenci a fer el personal que estarà a GICSA, i 
així també dotem a la brigada, que va molt carregada de feina, una polivalència que se li pot 
donar perquè quan hi ha actes com el que hi va haver fa deu dies, de la Fira Medieval que es 
va fer, de les bruixes i medieval, o la Fira Iberoromana, o els molts actes, que aquest és un 
municipi molt actiu, doncs, poden servir aquestes brigades per donar suport i per poder 
donar un millor servei. Aquesta és la proposta i creiem que és una bona idea i és una aposta 
de futur. Gràcies. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que gràcies a tu, Enric. Donem la paraula. Algun comentari, Gent per 
Cabrera, Anna Maluquer? 
 
La Sra. Anna Maluquer Ferrer regidora del grup municipal de GxC manifesta que sí. Bé, 
quan es van presentar els pressupostos ja hi havia alguna inversió referida en algunes de les 
màquines aquestes que s’esmenten. Es va dir que tot això era perquè es volia crear aquesta 
brigada. En principi es va dir que, bé, si en parlem i la cosa s’informa bé, doncs, no tenim per 
què dir que no.  
 
La qüestió és que aquest informe se’ns va donar ahir també, i pensem que no està prou 
valorat, eh? Vull dir, la idea en principi podria ser bona, però sí que aleshores creant aquesta 
brigada també ens limitem, perquè si un dia els costos de jardineria són menys, pel que 
sigui, i perquè posem plantes més sostenibles, perquè no sé per què ens quedem sense 
platja o perquè dels torrents l’ACA finalment se’n fa càrrec. Vull dir que hi ha moltes variants 
aquí que hi compten, ens agradaria que això s’estudiés amb una mica més de deteniment, 
perquè és contractar sis persones des de GICSA. Jo ahir vaig preguntar quina era la manera 
de contractar, se’m va dir “ho contracta GICSA”, com volent dir... Que no sé quin és el 
sistema, si s’agafa dels plans d’ocupació o es contracta a dit. 
 
El cas és que la proposta del personal, per exemple, hi ha unes despeses de jardineria, de 
tales, plantes i altres, que són 22.000,00 euros, que això no sé qui ho realitza, si les ADF o... 
Viles Florides, 6.000,00 euros. Què vol dir, que ens costa 6.000,00 euros Viles Florides? 
 
El Sr. Enric Mir Nuet regidor del grup municipal d’ERC manifesta que contesto el que estàs 
preguntant? 
 
La Sra. Maluquer manifesta que sí, ara, per exemple, sí. 
 
El Sr. Mir manifesta que val. No, això és una partida pressupostària que es destina al 
concurs de Viles Florides que es fa, i actuacions que es fan per anar mantenint el municipi. 
Per exemple, aquest any una de les coses que s’han fet amb aquests diners ha sigut 
l’arranjament de les dunes de la platja. S’ha fet part del centre, que no tot el centre estava 
dintre de les obres que s’havien fet, sinó que s’han fet diferents actuacions.  
 
També s’han posat, s’han plantat arbres i s’han fet coses a altres llocs, i aquesta és una 
partida pressupostària. Aquesta partida pressupostària, que està destinada a aquesta 
actuació concreta, que, per cert, va venir el jurat de Viles Florides i ens va felicitar perquè ho 
estàvem fent molt bé, ja veurem això per tot el criteri que estem tenint, és a dir, deuen estar 
ben invertits aquests diners i els feliciten per això, i és una de les partides que té el cost fins 
ara. O sigui, això és un cost que ens podem estalviar perquè es pot revertir en la feina que ja 
estem fent.  
 
La Sra. Maluquer manifestar que bé, en tot cas, també hi ha tota una construcció d’una nau 
que s’ha també de compartir, però els costos no sabem quins són. La compra de la 
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furgoneta, un braç articulat, un podator, una motoserra. Ens agradaria que la cosa fos una 
miqueta més madurada, eh? Tot i que vostès potser porten temps treballant-hi, però en 
aquest cas l’oposició no tenim, crec, els arguments suficients com per votar-hi a favor, i ens 
hi abstindrem. 
 
El Sr. Mir manifesta que val. Primer de tot, et vull demanar disculpes a tu, a la María José i al 
Dani, per no haver-vos facilitat això. La veritat és que ha sigut molta feina, ha sigut farragós 
poder-ho fer, per poder-ho encaixar dintre de tot, de veure com ho podíem fer. És veritat que 
us havia de passar aquest informe molt abans, de fet, el Jordi m’ha dit “informa’ls abans”, i 
dic “sí, però és que ho he d’acabar”. Jo, de fet, fa dos dies estava acabant els retocs per 
veure que fos una cosa que realment estigués ben treballada. 
 
 Tot això, la finalitat del que estem ara portant al ple és que tota la feina externa que es fa es 
faci a través de la brigada municipal, val? A partir d’aquí començarem a treballar, i totes 
aquestes informacions que dius tu ja les tindràs. Totes les coses que estan en aquest 
informe... Aquest és l’informe que es va fer l’any passat i s’ha anat ajustant a la realitat. 
Moltes coses que hi ha aquí ara les hem actualitzat, que és el que us vaig donar, l’últim 
actualitzat. Llavors, moltes coses de les que hi ha aquí, dintre de les inversions de l’any 
passat ja es van fer, i les inversions que vam aprovar tots també estaven, material que tenim 
aquí dintre, perquè l’objectiu era anar cap aquí. Es volia fer molt abans i s’està fent ara.  
 
Jo et dic que us demano disculpes per no haver-vos-ho donat abans, però que el que estem 
buscant és la màxima eficiència i poder tenir un millor servei, i tot això mirem d’anar-ho fent. 
Jo us aniré informant de com va això, però el primer pas que hem de fer és si podem tirar-ho 
endavant. Si no ho tirem endavant, doncs, llavors no hem de fer res, perquè llavors segueix 
estant com està, i seguim tenint el servei com el tenim. És una millora del servei que creiem 
que es pot fer, que ha començat amb el tema de la fracció verda del tema d’això de la 
recollida.  
 
La Sra. Maluquer manifesta que en tot cas, el tema del personal estava contemplat dins dels 
pressupostos de GICSA o de... 
 
El Sr. Alcalde manifesta que això anava a dir, no, però estarà contemplat al pressupost. 
S’hauria de fer una transferència, evidentment. S’hauria de fer una modificació de crèdit 
perquè es tallaria la contractació en el moment en què es fes, i a canvi s’incrementaria en el 
pressupost de GICSA, però està comptat que en el global del pressupost municipal no ha de 
suposar cap increment, al contrari. 
 
Pel que fa a la contractació, que havies preguntat al principi, Anna, està previst que segueixi 
el mateix model de selecció que l’Administració, o sigui, que l’ajuntament. L’empresa 
municipal ha de seguir a partir d’ara, atès que està aquest Sr. i és per llei, el mateix format de 
selecció que segueix l’ajuntament, val? Vull dir que s’haurà de fer una oferta pública, tal, tal, 
val? 
 
Molt bé, donem la paraula al Dani Meroño, del Partit dels Socialistes. Endavant. 
 
El Sr. Daniel Meroño Lombera regidor del grup municipal del PSC manifesta que sí, Enric, jo 
t’agraeixo les disculpes personalment, perquè personalment realment em sap greu, quan a 
més ahir vas dir que ho estaves treballant des de finals de l’any passat, amb totes les coses 
que han passat des de finals de l’any passat. Personalment accepto les disculpes i t’ho 
agraeixo. Ara, aquí estem per fer política i gestionar coses serioses. Llavors, el document 
que se’ns entrega ahir, que és la proposta de treball, jo entenc que és un document, com ha 
dit l’Anna, poc rigorós, i segurament el secretari també ho entén, perquè té l’informe 
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desfavorable, el secretari.  
 
Genera bastants dubtes aquest document. Per exemple, tu quadres despeses amb 
ingressos amb les despeses d’explotació, però hi ha uns costos d’inversió, com és la compra 
d’una furgoneta, com és el podador amb compressor, com és un braç... Compra o lloguer 
diu, eh? En un lloc diu “compra”, i en un altre diu “compra o lloguer”. El braç articulat, que diu 
que serà de lloguer; el camió amb caixa... Després, la construcció d’un magatzem al costat 
del magatzem actual del Pla de Santa Margarida, amb garatge, sala de maquinària, vestuari, 
lavabo... Quin cost té això? Com s’amortitza? Quin període de retorn hi ha d’aquesta 
inversió? Això no està en aquest document.  
 
Altres coses que em grinyolen d’aquest document? S’han de contractat sis persones, en 
canvi, les eines petites ja les tenim totes. Els EPIS no, els EPIS s’han de comprar, però les 
eines petites les tenim totes. Per tant, no ho acabo d’entendre. 
 
Aquests equipaments o aquest magatzem que ha de posar l’ajuntament s’entén que 
actualment les empreses que subcontracta l’ajuntament ja els aporta, no els està aportant... 
Bé, això no s’entén, segur, perquè he mirat les despeses de GICSA i realment són poques 
en aquest sentit. Vull dir que segur que les estan portant aquestes empreses. Per tant, ara 
això ho posarà l’ajuntament. I això quin cost té i quan ho amortitzarem? Això no està 
treballat, Enric. Com afecta això a l’organització de GICSA?  
 
Com es farà la contractació? Mira, això ens ho acaben de respondre. Quin termini 
d’implantació té això? Està pensat per als pressupostos del 2019. Bé, ja esteu parlant de 
transferències de crèdit, o sigui que això és immediat si calgués, o sigui que la idea és fer-ho 
immediatament. Com es reestructura GICSA? Hi ha més gent, hi ha d’haver més 
administració? No sé, tot això no està treballat. 
 
Ahir ens vas parlar del tema de jardineria, però el que posa a l’acord del ple, parla de 
jardineria i també parla de la consergeria de locals. Llavors... Sí, sí. Amb data 19 d’octubre 
del 2017, mitjançant la providència d’Alcaldia, s’interessa l’encomana de la gestió del servei 
de consergeria als locals d’edificis municipals i de jardineria a l’empresa municipal GICSA. 
Bé, això està aquí, és el punt 3, però al punt 7 hi ha un informe desfavorable pel secretari i 
interventor.  
 
Bé, el vot serà desfavorable. 
 
El Sr. Enric Mir Nuet regidor del grup municipal d’ERC manifesta que val. A veure, Dani, puc 
contestar-te políticament, que és el que t’agrada, o operativament. Primer de tot, et torno a 
demanar disculpes, teniu raó, no us he passat la informació. Ha estat treballat i no us he 
donat. Segurament, com que tampoc sabia si això es podria portar a terme perquè amb el 
secretari i amb l’advocat hem estat treballant-ho, bé, doncs assumeixo que no s’ha passat 
informació.  
 
Aquí tu, com a socialistes que sempre et defenses aquí, tu has d’entendre... Jo aniré per on 
jo vulgui, tu vas per on tu vols. No puc anar per on jo vulgui? És municipalitzar un servei que 
s’està donant, llavors, això és el que defenses tu sempre, entenc jo, perquè ho estaves 
defensant fa un moment amb uns pisos. Llavors, estem fent la mateixa feina que fa altra 
gent, que s’està externalitzant un servei amb el que fas uns contractes i tot, fent-ho a través 
de l’ajuntament per tenir més control, que és per on van les lleis de contractes noves 
modificades. Estem proposant això. Això no és una cosa del dia, d’avui per demà.  
 
El Sr. Meroño manifesta que home, espera’t al proper ple, i ho parlem, ho treballem i jo et 
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voto a favor al proper ple. Enric... 
 
El Sr. Mir manifesta que em deixes acabar, Dani? Això és una feina que s’ha de començar a 
treballar i s’ha de començar a fer. Llavors, ho portem aquí perquè és un criteri que creiem 
que és bo per al poble i que és una feina que es pot fer, val?  
 
A partir d’aquí ho anirem treballant, i totes aquestes coses, com ha dit... Hi ha matèries que 
estan. Al pressupost d’inversió està la nau aquesta, i el vas aprovar a favor, o sigui que 
estava allà, era una nau per fer un tema de jardineria, i ho vas aprovar a favor. O sigui que 
no em diguis d’on sortirà la nau i tot. 
 
El Sr. Meroño manifesta que per això t’he dit que m’ha sabut greu per les coses... Sí, és 
evident.  
 
El Sr. Mir manifesta que no, perquè, vull dir, les coses estan treballades i estan fetes per 
començar a treballar, i aquí hi ha la culminació. Jo us accepto a l’Anna, a tu i a la María José 
que no us ho he facilitat abans. Val, molt bé. Però que és una cosa que ja ha estat treballada 
i que s’estava intentant fer, i que hem trigat més a fer-ho, és veritat, mira, las cosas de 
palacio van despacio. Llavors, la finalitat és voler donar un millor servei al poble i fer una 
cosa més eficient, intentar reforçar el tema de la brigada i arribar a tot arreu. Llavors, això és 
el que estem dient, si volem fer-ho o no volem fer-ho. 
 
El Sr. Meroño manifesta que això ho dius tu i jo t’haig de creure, però això no està justificat 
en aquest document. Estem parlant d’una reestructuració molt important de la contractació 
de sis persones per part de GICSA. És una reestructuració prou important, crec jo, com per 
haver-ho treballat, i no s’ha treballat, i ho sento. Talons, xecs en blanc, cap. 
 
El Sr. Mir manifesta que jo ho he treballat. Val, gràcies. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que donem la paraula a la María José Cortada. Endavant. 
 
La Sra. Maria José Cortada Manchado regidora no adscrita manifesta que a veure, és cert 
que s’hi ha arribat tard, jo el document aquest que han estat llegint no l’he llegit, les 
explicacions que tal. Jo, quan vaig llegir el punt, em va sobtar bastant, d’acord? El primer 
que vaig pensar és, la primera pregunta: en què realment canvia el fet que estigui l’oferta 
contractada externa, o que es passi a GICSA, si realment aquest treball el fan treballadors 
de l’ajuntament, o es licita i s’escullen els treballadors de manera pública, com han dit ara, 
que era un dels dubtes també. Bé, de totes maneres, és el que diu el Dani: no el veig encara 
clar, no veig que sigui una qüestió molt treballada, molt estudiada, i que realment tinguem la 
informació de quins són els beneficis finals de fer aquest pas, de passar tot el tema de la 
jardineria a GICSA, amb la responsabilitat de tot això. Jo hi votaré en contra. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que a veure, com tot a la vida, és una proposta que té avantatges i 
inconvenients, i s’han valorat. Potser no estan tots ells plasmats en l’informe, però s’ha 
valorat durant temps. Els principals avantatges que la jardineria la faci una brigada, integrada 
dins de GICSA, que funcionarà de manera autònoma, la previsió és que funcioni de manera 
molt autònoma i que no suposi cap sobrecàrrega a ningú, excepte al que són els serveis 
generals, de nòmines i demés, els principals avantatges són fil directe a l’hora de fer allò que 
vols. 
 
Actualment, el regidor –jo he estat regidor de serveis també i sé el que és– ha d’anar 
perseguint a tots els jardiners, se’ls ha d’anar dient tot. Si la brigada és teva, són treballadors 
teus, és molt més fàcil. Els jardiners que actuen, exceptuant un... Sí, sí, i tant! Jo he estat, 
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respecte a això, com a mínim, que he estat regidor d’Obres i Serveis, i tant, és claríssim. O 
sigui, els jardiners que actuen a Cabrera, exceptuant la Fundació CEO, els altres són 
jardiners que també actuen a finques privades, i evidentment, per una raó segurament de 
cost, donen prioritat a les finques privades respecte al que els demana l’ajuntament. Llavors, 
des que... 
 
La Sra. Cortada manifesta que l’ajuntament els contracta, els ha de controlar, no? Han de dir 
en què han de treballar.  
 
El Sr. Alcalde manifesta que un moment, un moment... Sí, però des que li dius “escolta, que 
s’ha de netejar no sé quin tros dels jardins de Francesc Ordeig”, fins que ho fan, poden 
passar dos, tres o quatre dies, o una setmana. Mentre que si són treballadors teus, passaran 
dues o tres hores, si el tema és urgent. Aquesta és una primera diferència. 
 
Segona, volem millorar la qualitat dels jardins de Cabrera de Mar, aquest és l’objectiu 
número 1, i que marca la resta. Creiem que tenim els recursos, la voluntat i el nivell 
d’exigència per fer-ho, i comparant amb altres municipis, jo penso sincerament que ens hem 
quedat una mica enrere, i aquest és l’objectiu, i per fer-ho volem fer-ho de manera 
controlada, dirigint nosaltres i tenint controlat de ben a prop aquest servei. Aquest és un 
avantatge. 
 
I altres avantatges, com ha comentat l’Enric i vull remarcar, és la flexibilitat que això ens 
donarà en disposar de més personal a la brigada, per puntualment poder destinar persones 
a activitats de muntatge de festes i demés, que fins ara, quan fem el muntatge de qualsevol 
fira o festa important, s’ha d’aturar tota l’activitat de neteja, de pintura, de tots els serveis que 
dona GICSA en general. S’ha d’aturar tot perquè es dediquen els onze treballadors..., els 
tretze operaris, perdó, a aquella feina. D’aquesta manera podrem mantenir el dia a dia i 
donar suport al muntatge de les activitats.  
 
Per tant, entenem que aquí guanyem també, és un guany per a l’ajuntament. Per tant, amb 
aquests tres avantatges, la millora de la qualitat, de la rapidesa en l’actuació i de la flexibilitat 
i polivalència de la brigada, pensem que són tres avantatges molt importants. 
 
El Sr. Enric Mir Nuet regidor del grup municipal d’ERC manifesta que un moment, Anna, si us 
plau. Això jo vull que s’entengui molt clarament, que no és que estiguem descontents del 
servei que està donant... En aquests moments estem molt contents, i si no, heu de mirar el 
poble. Si ens han felicitat per com està el poble, si això ho està fent la gent que tenim 
contractada, si són els CEO que es coneixen el poble des de fa molts anys, i ens estan fent 
un bon servei. Si tota la gent, que són els jardiners externs, estan fent un bon servei, si no, 
no tindríem el poble que tenim. És una manera d’eficiència, de poder fer-ho des de 
l’ajuntament, perquè entenem que pot ser un estalvi, i perquè pot ser per a tots avantatges, i 
ho hem valorat així i per això ho estem tirant endavant.  
 
I jo crec que vosaltres, com a representants que sou, podríeu estar orgullosos de 
l’Ajuntament de Cabrera, perquè ha sortit un article que diu que Cabrera és el primer 
municipi del Maresme que ha posat en marxa una fracció verda, el tema de la fracció verda, 
que ho volen posar a tots els municipis, i la Generalitat i l’Agència de Residus ho està fent. 
Faran un estudi i ens han posat d’exemple. Tot això emana d’aquesta voluntat de donar un 
bon servei. 
 
Llavors, vosaltres també sou Cabrera, i quan aneu a algun lloc, “ostres, a Cabrera fan això, 
ostres que bonic...” Doncs, d’això jo crec que hem d’estar orgullosos, i aquest és el canvi a 
què anem. Podeu confiar o no podeu confiar. No us hem donat els papers o els hem donat. 
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Bé, nosaltres entenem que és una bona solució, que és bo per a Cabrera, i el temps ho dirà i 
ja està. I jo crec que heu de pensar què és el millor per a Cabrera, i això creiem que és una 
cosa bona per a Cabrera. Ja està, només volia dir això.  
 
La Sra. Anna Maluquer Ferrer regidora del grup municipal de GxC manifesta que sí, jo 
només volia dir, amb tot el tema... Jo crec que és que tenim un poble sobredimensionat, a i 
vegades també potser fem fires de les que realment podem assumir, perquè farem aquesta... 
I sense que vulgui dir que la fira estigui molt bé i tot el que sigui, però després resulta que 
també farem la Iberoromana a l’octubre, de la qual cosa jo tampoc en tenia coneixement.  
 
El Sr. Alcalde manifesta que sí, que la fira Iberoromana anava a l’octubre, jo crec que s’ha 
dit. (Veu de fons.) Sí, jo crec que sí, eh?  
 
A veure, jo crec que tenim dos moments importants de la història de Cabrera, i es important 
que es facin activitats al voltant dels dos moments. Un és el moment, l’època Iberoromana, i 
l’altra és l’època medieval, on el Castell de Burriac, que era un punt preeminent a la baronia 
del Maresme. 
 
La Sra. Maluquer manifesta que jo en principi pensava que aquesta fira que es va fer, 
medieval, era perquè eren els deu anys dels macabres, i aleshores es va aprofitar per fer... 
El que no sabia és que això ja s’instaurava com una fira a fer cada any. No sé si es farà cada 
any o cada dos anys, o... Vull dir que a vegades, per al poble que som, fem moltes coses, i 
potser no tenim l’estructura i ens anem embolicant, eh? Però... I GICSA, doncs, crec que 
s’ha de planificar la feina que fa. Vull dir... No sé. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que està molt planificada, la feina que fa GICSA està 
planificadíssima.  
 
El Sr. Enric Mir Nuet regidor del grup municipal d’ERC manifesta que Anna, jo ho he portat 
perquè jo no sabia el tema que sortiria. Jo ho he demanat avui, que em donessin la feina que 
ha fet GICSA en els quatre mesos. Han fet 835 actuacions. Cada mes fan més de 200 
actuacions. La brigada fa moltes feines, i qualsevol feina, i els tens col·lapsats de la feina 
que fan. Això és una manera de reforçar la plantilla perquè pugui arribar als llocs. Vull dir, la 
tasca aquesta és molt important. Llavors, és una manera d’aprofitar-ho tot. Jo crec que 
intentem buscar una millora i la base d’això és l’eficiència, i així ho hem intentat buscar. I això 
serveix com a camí per poder-ho fer. 
 
Llavors, jo crec que hauríem d’estar molt contents de la brigada que tenim de GICSA, està 
fent una feina i així està el poble. Llavors, no entenc això de buscar pegues a una cosa que 
entenem que és bona per a tots, i que vosaltres mateixos ho heu reconegut sempre. 
 
La Sra. Anna Maluquer Ferrer regidora del grup municipal de GxC manifesta que no és 
buscar pegues, senzillament hem dit que la documentació no ens permet tenir una idea 
clara, i ja està. 
 
La Sra. María José Cortada Manchado regidora no adscrita manifesta que a part, si m’ho 
permeteu dir, sembla, això, una mica reforçar el personal i la resta. Per a mi no està el tema 
molt clar en aquest sentit, el perquè del canvi a GICSA. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, d’acord, doncs. Passem a votació. 
 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
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Abstencions? 
 
El Sr. Secretari manifesta que queda aprovat per 6 vots a favor, de l’equip de govern, 3 
abstencions, de Gent per Cabrera, i 2 vots en contra, del regidor del Partit dels Socialistes i 
la regidora no adscrita. 
 
El Consistori per 6 vots a favor (3 PDeCAT, 2 ERC i 1 AI-CM) 3 abstencions (3 GxC) i 2 vots 
en contra (1 PSC i 1 de la regidora no adscrita), acorda aprovar la proposta que és del tenor 
literal següent: 
 
“Expedient 2017/1073, relatiu a l’encàrrec de gestió a l’empresa municipal GICSA del servei 
de jardineria. 
 
Antecedents administratius 
 
1. En data 29/07/1993, el Ple de l’Ajuntament va acordar la constitució d’una societat 
anònima municipal amb el cent per cent de capital de l’Ajuntament. Tanmateix, en dates 
16/11/1993 i 15/02/1994 el Ple va aprovar el text dels Estatuts de la societat privada municipal 
“GESTIÓ INICIATIVES CABRERA DE MAR, S.A.” (en endavant, GICSA). Finalment, en data 
25/02/1994, davant del Notari de Vilassar de Mar, Albert Domingo i Castella, es va constituir 
la societat anònima esmentada. 
 
2. Que, segons l’apart 2) de l’article cinquè dels Estatuts de GICSA, l’objecte de la societat 
anònima esmentada és, entre d’altres, “organitzar, gestionar, explotar, controlar i prestar els 
serveis públics municipals en qualsevol dels règims previstos a la legislació de Règim  Local 
que no siguin prestats directament per l’Ajuntament o de prestació legalment obligatòria per 
aquest, i que la Corporació acordi encomanar a la Societat”. 
 
3. En data 19  d’octubre de 2017, mitjançant la providència d’Alcaldia, s’interessa l’encomana 
de gestió del servei de consergeria dels locals i edificis municipals i de jardineria a l’empresa 
municipal GICSA. 
 
4. Vist l’informe jurídic, de data 19 d’octubre de 2017, emès per l’advocat municipal, en relació 
amb la possibilitat que GICSA pugui assumir la gestió del servei públic que es vol encomanar. 
 
5. Vista la “Proposta de treballs de crear una brigada de jardineria municipal (brigada verda)” 
emès pels Serveis Tècnics d’aquest Ajuntament. 
 
6. Vist l’informe jurídic, de data 21 d’octubre de 2017, emès per l’advocat municipal, en relació 
amb l’informe emès pels Serveis Tècnics d’aquest Ajuntament i el personal. 
 
7. Vist l’informe desfavorable emès pel Sr. Secretari-interventor d’aquest Ajuntament. 
 
Fets 
 
1. Aquest Ajuntament precisa realitzar el servei de jardineria de la forma més eficaç i eficient 
possible; i tenint en compte els mitjans i les possibilitats econòmiques amb què compta 
aquest Ajuntament, es considera que l'encomana de gestió a un mitjà propi d'aquest 
Ajuntament pot ser una forma adequada de realitzar-ho, de conformitat amb els articles 11 de 
la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i 10.1 de la Llei 26/2010, del 3 
d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya 
mitjançant l’empresa municipal. 
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2. Es proposa la realització d’aquest servei en el municipi -que ara es realitza mitjançant 
empreses externes contractades- mitjançant l’encomana de gestió a la societat privada 
municipal “GESTIÓ INICIATIVES CABRERA DE MAR, S.A.”. 
 
3. Aquesta encomana de gestió es fa per raons d’eficiència i eficàcia, com es desprèn dels 
informes que consten a l’expedient administratiu. 
 
4. L'encomana de gestió no suposa cessió de titularitat de la competència ni dels elements 
substantius en el seu exercici, sent responsabilitat de l'Ajuntament dictar quants actes o 
resolucions de caràcter jurídic donin suport o en els quals s'integri la concreta activitat 
material objecte d'encomana. 
 
Fonaments de dret 
 
1. Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local. 
 
2. Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya. 
 
3. Decret 179/1995, 13 de juny, Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals. 
 
4. Decret de 17 de juny de 1955, pel qual s’aprova el Reglament de serveis de les 
Corporacions Locals. 
 
5. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya. 
 
6. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
7. Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
de contractes del sector públic. 
 
8. Informes jurídics, de dates 19 d’octubre i 21 de desembre de 2017, elaborat pels Serveis 
Jurídics d’aquest Ajuntament. 
 
9. Informe desfavorable emès pel Sr. Secretari-interventor d’aquest Ajuntament. 
 
Per tot l’esmentat es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer: Aprovar inicialment l’encàrrec de gestió a la societat privada municipal “GESTIÓ 
INICIATIVES CABRERA DE MAR, S.A.” del servei de jardineria d’aquest municipi. 
 
Segon: Publicar l’anunci de l’acord d’aprovació inicial en el BOP, en el tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament i a la web municipal, per un període de trenta dies naturals, comptadors des del 
dia següent al de la seva publicació en el BOP, per a què els interessats, dins de l’esmentat 
termini, puguin formular les al·legacions i reclamacions que estimin convenients, considerant-
se definitivament aprovat en el cas que no se’n presenti cap en l’esmentat termini. 
 
Tercer: En cas de no haver-se presentat cap al·legacions i/o reclamacions, publicar en el 
BOP l’acord definitiu. També es publicarà en el butlletí informatiu local, en el tauler d’anuncis 
de la corporació i a la web municipal.” 
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, gràcies, Sr. Secretari. 
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7. SERVEIS INTERNS 
 
7.1. RECONEIXEMENT DE LA COMPATIBILITAT PER L’EXERCICI D’UNA SEGONA 
ACTIVITAT PRIVADA DE L’ARQUITECTE TÈCNICA MUNICIPAL 
 

Passem al següent punt, que és el reconeixement de la compatibilitat per a l’exercici d’una 
segona activitat privada de l’arquitecta tècnica municipal. Ens presenta aquest punt la Núria 
Pera, regidora d’Urbanisme i Serveis Interns. Endavant, Núria. 
 
La Sra. Núria Pera Maltes regidora del grup municipal del PDeCAT manifesta que gràcies.  
 
La Sra. Eva Ocaña Díaz, arquitecta tècnica municipal, en el seu dia va presentar o demanar 
a l’ajuntament, demana la compatibilitat per exercir una segona activitat privada per compte 
propi, i el que portem a aprovació d’aquest ple és reconèixer a la Sra. Eva Ocaña Díaz la 
compatibilitat en l’exercici de l’activitat professional d’arquitecta tècnica per entendre que no 
s’impedeix o menyscaba l’estricte compliment dels seus deures, sempre i quan la seva 
activitat no afecti cap de les circumstàncies que fan incompatible l’exercici d’activitats 
privades recollides en els articles 1, 3, 11 i 12 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’incompatibilitats al personal al servei de les administracions públiques. 
 
En el supòsit que es materialitzi alguna activitat, la interessada haurà de comunicar-ho a la 
corporació, a fi de valorar el compliment dels requisits legals d’aquesta. Això és el que es 
porta a aprovació del ple. Gràcies. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Gràcies a tu, Núria. Algun comentari per part d’algú? 
No? Sí? Doncs, Dani, endavant. 
 
El Sr. Daniel Meroño Lombera regidor del grup municipal del PSC manifesta que sí, jo vull 
explicar, separant molt el tema personal del tema polític, eh?, com sempre. Jo sé que és un 
tema pelut, perquè, a més, la gent s’ho pren a nivell personal i ja va passar una cosa 
semblant amb l’advocat, eh? Jo, per concepte, a mi m’agrada que els treballadors públics 
estiguin molt ben pagats i amb dedicació exclusiva a la seva feina. Per què? I vull explicar-ho 
bé, eh? U: si hi ha prou volum de feina, es dediquin a una sola tasca, que és la seva feina. 
Això redunda en una millor conciliació familiar, laboral, que al final ens omplim la boca els 
partits polítics amb mocions i després, en el dia a dia, no ho estem aplicant, i jo crec que si la 
gent tingués una sola feina podria conciliar millor la feina i la família, i no haver de fer aquest 
pluriempleo. I el segon motiu és perquè també desvirtuem una mica el mercat laboral. 
Diguéssim, els tècnics que estan a l’Administració pública, si no poden entrar en 
competència amb empreses privades, quedaran clarament en desavantatge. Això desvirtua, 
jo crec, el mercat de treball, en competències molt diverses entre ells, no? 
 
Bé, ho volia deixar clar. Jo m’hi abstindré, però volia deixar-ho clar perquè ho vaig dir amb 
l’advocat municipal. Aquell dia, el del Ramón, no hi era però hagués dit el mateix, i avui dic el 
mateix. Sobretot és molt important això, per què es fan les coses i perquè es vota. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que només una coseta, Dani. Des del punt de vista idealista em 
sembla bé, però a efectes pràctics falla la teva tesi per dues bandes. Primer, que volem 
treballadors ben pagats. Bé, qui ho està impedint des de fa anys és l’Estat, que no permet 
l’augment de les retribucions del personal i, per tant, ho marca i està molt, molt pautat. I 
segona, si és una cosa que permet la llei i que molts ajuntaments fan, si nosaltres arriba un 
moment en què som l’únic ajuntament que no permet que els treballadors qualificats puguin 
exercir una segona activitat, doncs, ningú voldrà venir mai a Cabrera. 
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El Sr. Meroño manifesta que ho tinc claríssim, és una cosa que s’ha de... O sigui, és un 
debat quasi diria a nivell de societat, és un debat a nivell de societat que ens hem de fer tots. 
Tu li poses les culpes al Govern central, però jo crec que això és un tema, diguéssim, dels 
governs en general, i segurament no només de Catalunya o Espanya, sinó de tot Europa. 
Però jo volia expressar-ho perquè és el meu sentiment. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que d’acord, molt bé. Perfecte, doncs, passem a votació.  
 
Vots a favor? 
Abstencions? 
 
El Sr. Secretari manifesta que queda aprovat per 6 vots a favor i 5 abstencions. 
 
El Consistori per 6 vots a favor (3 PDeCAT, 2 ERC i 1 AI-CM) i 5 abstencions (3 GxC, 1 PSC i 
1 de la regidora no adscrita, acorda aprovar la proposta que és del tenor literal següent: 
 
“Expedient número 2018/556 relatiu a la sol·licitud de compatibilitat per l'exercici d'una 
segona activitat privada d'arquitecte tècnic per compte propi. 
 
Fets 
 
1. El 27 d’abril de 2018, la Sra. Eva Ocaña Díaz, arquitecte tècnic municipal, presenta l’escrit 
amb número 3104 del Registre General d’Entrades de l’Ajuntament mitjançant el qual 
demana la compatibilitat per a l’exercici d’una segona activitat privada per compte propi. 
 
2. Atès que l’apartat d) de l’article 1 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats 
del personal al servei de l'Administració de la Generalitat determina que aquesta norma és 
d’aplicació al “personal al servei de les corporacions locals”. 
 
3. Atès que l’article 321 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament 
del personal al servei de les entitats locals (RPEL) determina que “El règim 
d’incompatibilitats del personal al servei de les entitats locals comprès en l’àmbit d’aquest 
Reglament és el que estableix amb caràcter general per a la funció pública la Llei 53/1984, 
de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions 
públiques, i el contingut en la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del 
personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya”. 
 
4. Atès l’article 12.1 de la Llei 21/1987 “Es pot reconèixer la compatibilitat   per   al  
desenvolupament   d'activitats   privades   en   els   casos següents:                  
                                    

a) Si hom ocupa un sol lloc de treball en el sector públic en  règim  de  jornada  
ordinària  i  no  se supera el límit establert per l'apartat 2 

 
b) Si  el  càrrec  ocupat en el sector públic requereix la presència  efectiva  de  

l'interessat   en   l'administració pública  corresponent durant un horari igual o 
superior a la meitat  de la jornada ordinària, només quan aquest càrrec té la 
consideració de prestació a temps parcial. 

 
c) Si hom té autoritzada la compatibilitat d'un segon lloc o  activitat  públics  i  no  

superessin  entre  tots dos la jornada màxima de l'Administració”. 
 

5. Atès que l’article 12.2 determina que de la Llei 21/1987 “en  cap  cas  la  suma  de 
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jornades de l'activitat  pública  principal  i  l'activitat privada no pot superar la jornada 
ordinària de l'Administració incrementada d'un 50%”. 
 
6. Atès que l’article 343.1 del RPEL determina que “Els reconeixements de compatibilitat no 
poden modificar la jornada de treball ni l’horari de l’interessat, i resten automàticament sense 
efecte en cas de canvi de lloc en el sector públic o de modificació de les condicions del lloc 
de treball”. I, l’apartat segon conforme “l’autorització de compatibilitat està condicionada a 
l’estricte compliment de la jornada i l’horari en els llocs de caràcter públic”. En aquest mateix 
sentit, l’article 21 de la Llei 21/1987. 
 
7. Atès que, finalment, l’article 331 del RPEL determina que “No es pot autoritzar ni 
reconèixer compatibilitat al personal que ocupi llocs de treball que tinguin incorporat de forma 
expressa com a component del complement específic el factor d’incompatibilitat”. En aquest 
mateix sentit, l’article 14 de la Llei catalana. 
 
8. Atès que, d’acord amb l’apartat s) de l’article 54.1 del RPEL, correspon al Ple “autoritzar o 
denegar les sol·licituds sobre compatibilitat”. En aquest mateix sentit, els articles 344 del 
RPEL i 22.2 de la Llei 21/1987.  
 
9. Atès que no consta que la Sra. Ocaña tingui assignat un complement específic pel factor 
d’incompatibilitat es proposa al Ple el reconeixement de la compatibilitat per al 
desenvolupament de l’activitat privada d’arquitecte tècnic de la Sra. Eva Ocaña Díaz, sempre 
i quan resti la compatibilitat condicionada al compliment dels requisits assenyalats 
anteriorment i aquesta activitat privada no es realitzi en el terme municipal de Cabrera de 
Mar. 
 
Fonaments de dret 
 
1. Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'Incompatibilitats del personal al servei de 
l'Administració de la Generalitat. 
 
2. Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de 
les entitats locals. 
 
3. Informe jurídic de data 27 d’abril de 2018, emès per l’advocat municipal. 
 
4. Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les 
Administracions Públiques. 
 
Per tot l’esmentat, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer: Reconèixer a la Sra. Eva Ocaña Díaz la compatibilitat amb l’exercici de l’activitat 
professional d’arquitecte tècnic, per entendre que no s’impedeix o menyscaba l’estricte 
compliment dels seus deures, sempre i quan la seva activitat no afecti cap de les 
circumstàncies que fan incompatible l’exercici d’activitats privades recollides en els articles 
1.3, 11 i 12 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei 
de les Administracions Públiques. 
 
Segon: Notificar l’acord adoptat a l’interessat, que haurà de presentar declaració sobre el 
reconeixement de compatibilitat per a la seva inscripció en el Registre d’Interessos 
corresponent.” 

 
El Sr. Alcalde manifesta que perfecte, gràcies. 
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8. PRESIDÈNCIA 
 
8.1. RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA D’APROVACIÓ DE LES FESTES 
DE CARÀCTER LOCAL PER A L’ANY 2019 
 
Passem al següent punt, que és 8.1, que és la ratificació de la resolució d’Alcaldia 
d’aprovació de les festes de caràcter local per a l’any 2019. 
 
Bé, en aquest any ens van demanar que ho aprovéssim abans, i per això no va donar temps 
a portar-ho a ple, i ho vam aprovar per decret, i ara el que fem és la ratificació d’aquesta 
resolució. La proposta és la de cada any. Per a l’any 2019, el dilluns de segona pasqua, el 10 
de juny, i l’1 d’agost, que és un dimecres, que correspon a la festa major de Sant Feliu. La 
proposta que fem és aquesta. Per a l’any 2019, 10 de juny i l’1 d’agost. 
 
Algun comentari? Sí? Dani Meroño, del Partit dels Socialistes, endavant. 
 
El Sr. Daniel Meroño Lombera regidor del grup municipal del PSC manifesta que hi votaré a 
favor, però és que l’1 d’agost del 2019 és un dijous, no és dimecres. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que ah!!, aquí m’han posat que és dimecres. 
 
El Sr. Meroño manifesta que ja, ho he vist aquest matí.  
 
El Sr. Alcalde manifesta que bé, cau entre setmana, sortosament. Molt bé, doncs, passem a 
votació. 
 
Vots a favor? 
 
Doncs, queda aprovat aquest punt per unanimitat. 
 
El Consistori per unanimitat, acorda aprovar la proposta que és del tenor literal següent: 
 
“Expedient número 2018/407 instat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat de Catalunya, relatiu a les Festes Locals per a l'exercici 2019. 
 
Fets 
 
1. El dia 21 de març de 2018 el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat de Catalunya presenta l’escrit número 2098 del Registre d’Entrades de 
l’Ajuntament, en relació a la proposta per les festes locals de Cabrera de Mar, per a l’exercici 
2019. 
 
2. El dia 13 d’abril, l’alcalde dicta la resolució d’aprovació de les festes de caràcter local del 
nostre municipi per l’any 2019, per tal que fixin, el dia 10 de juny que correspon al Dilluns 
de la Segona Pasqua i el dia 1 d’agost de 2019 (dijous) que correspon a la Festa Major de 
Sant Feliu. 
 
Fonaments de dret 
 
1.Ordre de les festes locals per l’any 2019 
 
2. l’Article 37.2 de l’Estatut dels treballadors que indica que de les catorze festes laborals, 
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dues tindran caràcter local. 
 
3. El Decret 177/1980, de 3 d’octubre, en el qual s’estableixen que les dues festes locals 
seran fixades per Ordre de la Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, a proposta dels 
municipis respectius. 
 
Per tot l’esmentat es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer: Ratificar el decret d’alcaldia de data 13 d’abril de 2018, en el que s’aproven les 
festes de caràcter local del nostre municipi per l’any 2019, resolució que el Ple de 
l’Ajuntament fa seva a tots els efectes legals. 
 
Segon: Notificar els presents acords a l’Honorable Sra. Consellera de Treball, Afers Socials i 
Famílies de la Generalitat de Catalunya, als efectes procedents. 
 
Tercer: Facultar a l’Il·lm. Sr. Alcalde tan àmpliament com sigui menester i en dret es 
requereixi per a l’efectivitat dels presents acords.” 

 
9. ORDENANCES 
 
9.1. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA NÚMERO 25, 
REGULADORA DEL TRÀNSIT, CIRCULACIÓ DE VEHICLES A MOTOR I SEGURETAT 
VIÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE CABRERA DE MAR 

 
Passem al següent punt, que és el 9.1, que és l’aprovació inicial de la modificació de 
l’ordenança número 25, reguladora del trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat 
viària de l’Ajuntament de Cabrera de Mar. 
 
Bé, el que aprovem en aquest punt, el que sotmetem a aprovació del ple en aquest punt, és 
la implantació de la zona taronja, que de moment només tindrà dues places, que són les 
dues places que heu vist segurament davant de l’ajuntament, i que és una zona 
d’estacionament amb control horari i amb una estada limitada de vint minuts. En el cas 
aquest, com que no existia, no estava establert a l’ordenança que regula les zones blaves, 
verdes i demès, doncs, ho hem d’incorporar, i la idea, ja ho explico, en el cas aquest és per 
facilitar la mobilitat de les persones que puguin venir al centre del poble a fer tramitacions 
ràpides, qualsevol tràmit a l’ajuntament, o treure diners del caixer automàtic o el que sigui, 
amb un temps màxim de vint minuts. 
 
Algun comentari? Gent per Cabrera? No? Ningú, cap comentari a fer, o pregunta? Sí? Dani 
Meroño, del Partit dels Socialistes, endavant. 
 
El Sr. Daniel Meroño Lombera regidor del grup municipal del PSC manifesta que sí, ho tenia 
escrit i no ho trobo, però vaja, improvisaré. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que ah, però segur que ho recordes. 
 
El Sr. Meroño manifesta que no, no, que votarem a favor, que és molt favorable perquè les 
polítiques de mobilitat futures van en la línia d’impulsar el transport públic i d’adequar el 
transport privat, limitar l’ús del vehicle privat tant horàriament com també d’accés. Llavors, 
està molt bé totes aquestes mesures que siguin compatibilitzar per hores. Que això també es 
podria fer..., carrers que només puguin circular motos o bicicletes, i en canvi cotxes sí. Tot 
això s’està treballant a Europa en aquesta línia, vull dir que ho trobo molt positiu i que per 
això hi votaré a favor. 
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El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, gràcies. Doncs, passem a votació. 
 
Vots a favor? 
Abstencions? 
 
El Sr. Secretari manifesta que queda aprovat per 10 vots a favor i 1 abstenció, de la regidora 
no adscrita. 
 
El Consistori per 10 vots a favor (3 PDeCAT, 2 ERC, 1 AI-CM, 3 GxC i 1 PSC) i 1 abstenció 
de la regidora no adscrita, acorda aprovar la proposta que és del tenor literal següent: 

 
“Expedient relatiu a l’aprovació inicial de la modificació de l’ordenança número 25, 
reguladora del trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària de l’ajuntament de 
Cabrera de Mar. 
 
Fets 
 
1. Vist que en data 16 d’abril de 2009, el Ple municipal va aprovar definitivament l’Ordenança 
número 25, reguladora del trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, sent 
publicada en el Butlletí Oficial de la Província de data 24 de juny de 2009 (BOP núm. 150). 
 

2. Vist que en data 16 d’abril de 2009, el Ple municipal va aprovar definitivament l’Ordenança 
número 55, reguladora de la Taxa per a l’estacionament de vehicles de tracció mecànica a 
les vies públiques municipals, sota control horari regulat per parquímetres de l’Ajuntament, 
sent publicada en el Butlletí Oficial de la Província de data 24 de juny de 2009 (BOP núm. 
150).  
 

3. Atès allò que disposa l’article 55 del Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel 
qual s'aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat 
viària i el Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
general de circulació per a l’aplicació i el desplegament del text articulat de la Llei sobre 
trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 
339/1990, de 2 de març en relació amb els senyals verticals i les marques vials. 
 
4. Atès que seran d’aplicació quan al procediment d’aprovació de l’Ordenança el que 
preveuen els articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases del 
règim local, 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya i els articles 65 i 66 del Decret 179/1995, de 
13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
Fonaments de dret 
 
1. Ordenança número 25, reguladora del trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat 
viària de l’Ajuntament de Cabrera de Mar. 
 
2. Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària. 
 
3. Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament general de 
circulació per a l’aplicació i el desplegament del text articulat de la Llei sobre trànsit, 
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circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 339/1990, 
de 2 de març. 
 
4. Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local. 
 
5. Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya. 
 
6. Decret 179/1995, 13 de juny, Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals. 
 
Per tot l’esmentat es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer: Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança número 25, reguladora del trànsit, 
circulació de vehicles a motor i seguretat viària de l’Ajuntament proposada.  
 
Segon: Incorporar a l’Ordenança número 25, reguladora del trànsit, circulació de vehicles a 
motor i seguretat viària de l’Ajuntament un article i que el redactat sigui el següent:  
 
“Article 9è. quarter.- Zona taronja -  Estacionaments regulats amb horari limitat 
 
1. Els carrers delimitats com zona d’estacionament amb horari limitat l’estacionament de 
vehicles estaran sotmesos a regulació horària sense contraprestació econòmica i amb la 
denominació genèrica de “Zona Taronja”. 
 
2. El servei d’estacionaments a la via pública, amb horari limitat es prestarà en les zones que 
es determinaran per Decret d’Alcaldia previ informe de la Policia Local que justifiqui la seva 
conveniència, en funció de la intensitat de trànsit, zones de serveis i possibilitats 
d’aparcament dels àmbits que es tractin. 
 
3. Per Decret d’Alcaldia es podran establir zones d’accés controlat d’estacionaments regulats 
amb limitació horària, als que es podrà accedir mitjançant la implantació dels corresponents 
discs o quadrants de control horari. Aquest disc o quadrant horari es lliurarà per part 
l’Ajuntament. A la mancança del disc o quadrant de l’Ajuntament de Cabrera de Mar, 
s’acceptarà excepcionalment un disc o quadrant genèric, d’altres municipis o l’apunt escrit de 
l’hora d’arribada, sempre que sigui prou clara i ben situada per a la seva visió sense dubte o 
confusió sobre l’inici de l’hora d’estacionament. 
 
4. El conductor haurà de fixar l’hora de l’estacionament que determinarà al mateix temps 
l’hora límit d’estacionament permès. 
 
5. El conductor haurà de dipositar el quadrant en zona visible confrontant amb el parabrises 
davanter del vehicle.  
 
6. El conductor haurà de retirar el vehicle una vegada finalitzat el temps màxim 
d’estacionament, no essent permesa la seva reiniciació en el mateix lloc o sector. 
 
7. Els vehicles amb la targeta d’aparcament per a vehicles de persones disminuïdes no estan 
subjectes a límit horari en les zones taronges. 
 
8. El període màxim d’estacionament permès en la “zona taronja” s’estableix en 20 minuts, si 
bé, per Decret d’Alcaldia, es podrà limitar el temps màxim d’estacionament en determinats 
carrers en períodes màxims diferents, quan les circumstàncies d’ordenació general del 
trànsit viari ho aconsellin. 
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9.  Podrà ser sancionat i/o immobilitzat un vehicle quan no es trobi proveït del títol que habiliti 
l’estacionament en zones limitades en temps o excedeixi de l’autorització atorgada, fins que 
s’aconsegueixi la identificació del seu conductor”. 
 
Tercer:  Publicar l’anunci de l’acord d’aprovació inicial en el BOP i en el tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament, per un període de trenta dies hàbils, comptadors des del dia següent al de la 
seva publicació en el BOP, per a què els interessats, dins de l’esmentat termini, puguin 
formular les al·legacions i reclamacions que estimin convenients, considerant-se 
definitivament aprovat en el cas que no se’n presenti cap en l’esmentat termini. 
 
Quart: En cas de no haver-se presentat cap reclamació, publicar en el BOP l’acord definitiu 
així com el text íntegre de l’ordenança aprovada. També es publicarà en el butlletí informatiu 
local, en el tauler d’anuncis de la corporació i anunciar al DOGC la referència del BOP en 
què s’hagi publicat íntegrament el text.  

 
9.2. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA NÚMERO 55, 
REGULADORA DE LA TAXA PER L’ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ 
MECÀNICA A LES VIA PÚBLIQUES MUNIICPALS I ALTRES TERRENYS D’ÚS PÚBLIC 
SOTA CONTROL HORARI 
 

El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Passem al següent punt, que és el 9.2, aprovació inicial 
de la modificació de l’ordenança número 55, reguladora de la taxa per l’estacionament de 
vehicles de tracció mecànica a les vies públiques municipals i altres terrenys d’ús públic sota 
control horari. 
 
Bé, aquí el que proposem és la modificació d’aquesta ordenança, incorporant una nova 
modalitat de distintiu, per a l’àrea verda del Pla de l’Avellà, que vam establir ara fa tres anys, 
amb aquest serà el tercer any, diguéssim, i que consisteix, un cop parlat, el tema de l’àrea 
verda després veurem un altre punt on surt també, és un tema que ja vam dir que era viu, 
que en el seu moment va ser acordat i comentat amb l’associació de veïns, i gairebé 
consensuat per tots els grups polítics, i ara el que hem fet, amb l’ànim de millorar, és donar la 
possibilitat als residents en el Pla de l’Avellà de tenir un distintiu addicional, amb un cost de 
10 euros, que serviria perquè persones que puguin convidar els caps de setmana, en què 
està activa l’àrea verda, puguin aparcar en qualsevol de les places de l’àrea verda, dels 
carrers que formen part de l’àrea verda. 
 
Això és el que proposem, aquesta modificació de poder adquirir un distintiu addicional per 10 
euros per família. Algun comentari o pregunta? Gent per Cabrera, Anna Maluquer? 
 
La Sra. Anna Maluquer Ferrer regidora del grup municipal de GxC manifesta que sí. 
Nosaltres aquí ens abstindrem. Jo entenc, eh?, que des del Pla de l’Avellà hi hagi aquesta 
problemàtica, que els caps de setmana... El que passa és que no sé si... És una manera de 
diferenciar la gent del poble, no?, d’una banda i l’altra. Ho trobem una mica discriminatori en 
aquest sentit. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que la gent del poble té dret a un distintiu gratuït per baixar al Pla de 
l’Avellà per poder anar a la platja. 
 
La Sra. Maluquer manifesta que sí, però ells en tindran dos. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que ells tenen, els residents empadronats tenen un per cada vehicle, 
tants distintius com vehicles, i ara podran demanar un per a persones convidades. Però això 
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no suposa cap discriminació respecte dels que vivim a dalt. No.  
 
La Sra. Maluquer manifesta que no sé, si tenim gent convidada que ens ve a veure i volem 
anar tots a la platja... 
 
El Sr. Alcalde manifesta que bé, però podem anar amb el nostre cotxe. 
 
La Sra. Maluquer manifesta que nosaltres només podem anar amb un cotxe des d’aquí, 
només hi ha... no? Es pot matricular... 
 
El Sr. Alcalde manifesta que tens l’opció de l’aparcament per a residents, que aquest és 
obert a tothom, i que val també 10 euros, i no és només a qualsevol carrer sinó que és a 
l’aparcament del carrer Canigó, que és el més proper a la platja i que té accés directe a 
través del Torrent del Molí. Aquesta opció la té qualsevol veí de Cabrera de Mar. 
Evidentment, des del Pla de l’Avellà no té sentit que se’l treguin, aquest distintiu, però els del 
centre urbà tenim dues opcions: una, un distintiu per aparcar a qualsevol dels carrers, o 
pagant 10 euros el distintiu per aparcar a l’estacionament aquest, exclusiu de residents, del 
carrer Canigó, que et dona accés directe a qualsevol dia d’estiu a la platja. 
 
Això ho vam aprovar en el seu moment tots, i a més es va parlar amb tots els grups, que ja 
fa dos anys. 
 
La Sra. Maluquer manifesta que sí, va ser el moment en què es va instaurar, i... D’acord. 
Però, en fi, com que també sabem que aquest estiu passat havien quedat molts llocs buits... 
Ja sé que s’ha d’anar regularitzant, però en tot cas, doncs, desconeixem la veritable 
importància de fer aquests... Ens hi abstindrem. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que d’acord. Dani Meroño, del Partit dels Socialistes de Catalunya. 
 
El Sr. Daniel Meroño Lombera regidor del grup municipal del PSC manifesta que sí, jo també 
m’hi abstindré, però per uns altres motius. Quan has dit que estava consensuat políticament, 
jo no vaig ser en el ple en què es va aprovar l’ordenança. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que he dit “gairebé”, i mirant-te a tu a més. Justament no hi eres.  
 
El Sr. Meroño manifesta que val. Jo crec que sí, que, efectivament, és una millora quant a 
ocupació de les places, el que passa, i això ho vam comentar ahir a la junta de govern, jo 
crec que passarem potser d’una ocupació del 20-30 per cent, perquè hi ha hagut ocupacions 
del 20-30 per cent, a una ocupació del 40-50, però seguiran havent-hi carrers buits al Pla de 
l’Avellà al juliol i a l’agost. 
 
Jo crec que aquesta mesura, que la trobo positiva, no és incompatible amb que puguin venir 
altres persones d’altres pobles, pagant. Jo ja sé que el tema de la solidaritat entre pobles és 
una cosa que no es prodiga molt, però ho sento. A més, l’ajuntament té l’opció de recaptar. 
Ja sé que té una zona blava al costat del LIDL, i que allò és zona blava i que ja es recapta, 
però una cosa crec que no treu l’altra. 
 
Després, una cosa que no he vist en l’ordenança. No hi ha l’obligació que aquest segon 
vehicle pagui l’impost de circulació a Cabrera. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que no, no, clar, és per a convidats, és comodí, aquest no portarà 
matrícula. És per a qualsevol convidat que pugui venir. Pot ser un familiar, un amic, pot venir 
de Tarragona, de Girona o d’Argentona.  
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El Sr. Meroño manifesta que val. Bé, el motiu principal ja el sabeu, és un tema de gestió 
global de tot el barri litoral, i per a mi el gran error és que tinguem un aparcament gratuït a la 
platja, i això és el que, diguéssim, ho desvirtua tot. La gent sap, hi ha gent que sap que a 
Cabrera encara es pot aparcar a la platja gratuïtament, i això fa que hi hagi aquestes 
anomalies al barri. Hi ha una anomalia al barri de gent que si no troba lloc a la platja, llavors 
és quan se’n va al barri, comença a buscar lloc al barri, i això és el que ho desvirtua tot. Que 
aquí és on jo crec que s’ha de treballar més, tot i que tu em dius que ja has parlat moltes 
vegades amb ADIF, però escolta, si ADIF vol un pàrquing gratuït al d’allò, que ho gestioni ell, 
el pas inferior i l’accés, i l’ajuntament, les places que no siguin de l’ADIF, que les cobri. Que 
hi hagi un senyor allà que cobri entrada, al pas inferior, com tantes platges que hi ha a la 
Costa Brava. Que hi hagi una petita taxa, digues-li taxa ambiental, de 3, 4 euros, i que cobri 
per l’aparcament a la platja. Si no, tot està desequilibrat. 
 
Bé, jo m’hi abstindré en aquesta moció i en la de l’ordenança dels 10 euros de la targeta. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. María José?  
 
La Sra. María José Cortada Manchado regidora no adscrita manifesta que a veure, jo la 
veritat és que aquest servei no l’he fet servir mai, i jo tinc quatre cotxes a casa. Puc demanar 
un per a cadascun dels cotxes, o és un de família? 
 
El Sr. Alcalde manifesta que no, gratuït un per família... 
 
La Sra. Cortada manifesta que bé, i els altres tres pagant? 
 
El Sr. Alcalde manifesta que pagant sí, pagant tants com vulguis. 
 
La Sra. Cortada manifesta que pagant els tres, tots els que puguin els 10 euros. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que parlo per a la zona de residents, el pàrquing de residents. Sí, sí. 
Molt bé, d’acord. Doncs, passem a votació. Vots a favor? 
Abstencions? 
 
El Sr. Secretari manifesta que queda aprovat per 6 vots a favor, de l’equip de govern, i 5 
abstencions, de l’oposició. 
 
El Consistori per 6 vots a favor (3 PDeCAT, 2 ERC i 1 AI-CM) i 5 abstencions (3 GxC, 1 PSC i 
1 de la regidora no adscrita) acorda aprovar la proposta que és del tenor literal següent: 
 
“Expedient relatiu a l’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança número 55, 
reguladora de la taxa per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica a les vies 
públiques municipals i altres terrenys d’ús públic sota control horari de l’Ajuntament de 
Cabrera de Mar. 
 
Fets 
 
1. Vist que en data 16 d’abril de 2009, el Ple municipal va aprovar definitivament l’Ordenança 
número 25, reguladora del trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, sent 
publicada en el Butlletí Oficial de la Província de data 24 de juny de 2009 (BOP núm. 150). 
 
2. Vist que en data 16 d’abril de 2009, el Ple municipal va aprovar definitivament l’Ordenança 
número 55, reguladora de la Taxa per a l’estacionament de vehicles de tracció mecànica a 
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les vies públiques municipals, sota control horari regulat per parquímetres de l’Ajuntament, 
sent publicada en el Butlletí Oficial de la Província de data 24 de juny de 2009 (BOP núm. 
150).  
 
3. Atès que els veïns i residents de les zones costaneres del municipi de Cabrera de Mar 
patien cada estiu un problema de la manca de places d’estacionament dels seus vehicles 
donada la massiva afluència de persones foranies al municipi, en el Ple ordinari de data 12 
de maig de 2016 es va aprovar la implantació de la zona verda al Pla de l’Avellà durant els 
caps de setmana i dies festius compresos entre els mesos de juny a agost, quedant 
reservades totes les places d’estacionament del nucli de la Pla de l Avellà específicament 
assenyalades per als veïns o residents del municipi de Cabrera de Mar. Aquest 
estacionament a les places reservades com a zona verda requeria la prèvia obtenció d’una 
targeta acreditativa per a cada vehicle. 
 
I tenint en compte els dos anys transcorreguts des de la seva aprovació, l’Ajuntament de 
Cabrera de Mar considera que ha sigut molt positiva la implantació d’aquesta zona 
restringida d’aparcament al nucli del Pla de l’Avellà durant l’època estival, donant una clara 
prioritat a l’estacionament dels vehicles dels veïns i residents del municipi. 
 
Es pretén ara ampliar la possibilitat d’obtenció d’una targeta addicional acreditativa per a 
l’estacionament en aquesta zona del municipi en relació amb allò establert a l’Ordenança 
número 25, reguladora del trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària d’aquest 
Ajuntament. 
 
4. Atès que seran d’aplicació quan al procediment d’aprovació de l’Ordenança el que 
preveuen els articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases del 
règim local, 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya i els articles 65 i 66 del Decret 179/1995, de 
13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
Fonaments de dret 
 
1. Ordenança número 25, reguladora del trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat 
viària de l’Ajuntament de Cabrera de Mar. 
 
2. Ordenança número 55, reguladora de la Taxa per a l’estacionament de vehicles de tracció 
mecànica a les vies públiques municipals sota control horari regulat per parquímetres de 
l’Ajuntament de Cabrera de Mar. 
 
3. Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals. 
 
4. Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local. 
 
5. Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya. 
 
6. Decret 179/1995, 13 de juny, Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals. 
 
Per tot l’esmentat es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer: Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança número 55, reguladora de la taxa 
per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica a les vies públiques municipals i altres 
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terrenys d’ús públic sota control horari de l’Ajuntament de Cabrera de Mar proposada.  
 
Segon: Incorporar a l’Ordenança número 55, reguladora de la taxa per l’estacionament de 
vehicles de tracció mecànica a les vies públiques municipals i altres terrenys d’ús públic sota 
control horari de l’Ajuntament de Cabrera de Mar un nou article i que el redactat sigui el 
següent:  
 
“Article 12è. Targeta acreditativa addicional estacionament Zona verda al Pla de l’Avellà. 
 
L’import de la taxa per l’obtenció de la targeta acreditativa addicional per a l’estacionament a 
la Zona verda al Pla de l’Avellà regulada a l’apartat tercer de l’article 9è. ter. de l’Ordenança 
número 25, reguladora del trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària de 
l’Ajuntament de Cabrera de Mar serà de deu euros (10 €), que s’haurà de fer efectiu en el 
moment de recollir aquesta targeta addicional.” 
 
Tercer:  Publicar l’anunci de l’acord d’aprovació inicial en el BOP i en el tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament, per un període de trenta dies hàbils, comptadors des del dia següent al de la 
seva publicació en el BOP, per a què els interessats, dins de l’esmentat termini, puguin 
formular les al·legacions i reclamacions que estimin convenients, considerant-se 
definitivament aprovat en el cas que no se’n presenti cap en l’esmentat termini. 
 
Quart: En cas de no haver-se presentat cap reclamació, publicar en el BOP l’acord definitiu 
així com el text íntegre de l’ordenança aprovada. També es publicarà en el butlletí informatiu 
local, en el tauler d’anuncis de la corporació i anunciar al DOGC la referència del BOP en 
què s’hagi publicat íntegrament el tex.” 
 
10. MOCIONS 
 
10.1. MOCIÓ PER L’ALLIBERAMENT DELS PRESOS POLÍTICS, EL RETORN DELS 
EXILIATS I LA DENÚNCIA DE LA DERIVA ANTIDEMOCRÀTICA I AUTORITÀRIA DE 
L’ESTAT ESPANYOL 
 
El Sr. alcalde manifesta que molt bé, passem al següent punt, que és el 10.1, que és la 
moció per a l’alliberament dels presos polítics, el retorn dels exiliats i la denúncia de la deriva 
antidemocràtica i autoritària de l’Estat espanyol. Ens presenta aquesta moció el 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, 
bona nit.  
 
Proposta d’acord que presenten els grups municipals del PDeCAT i Esquerra, en relació a la 
moció de l’Associació de Municipis per la Independència i l’Associació Catalana de 
Municipis, per a l’alliberament dels presos polítics, el retorn dels exiliats i la denúncia de la 
deriva antidemocràtica i autoritària de l’Estat espanyol. 
 
Catalunya ha tornat a patir, una altra vegada, un nou atac repressiu per part del govern de 
Mariano Rajoy i el bloc del 155, conjurats amb el poder judicial i policial de l’Estat. L’onada 
repressiva contra els catalans i les catalanes és majúscula i el govern espanyol està disposat 
a tot, fins i tot a vulnerar els drets civils, polítics i humans més bàsics per tal d’erradicar 
qualsevol signe de dignitat del poble català. Intenten esclafar la voluntat de la sobirania 
popular empresonant injustament els nostres legítims representants polítics, tots ells gent de 
pau. 
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El passat divendres 23 de març quedarà gravat a la memòria del nostre país com un nou dia 
trist i negre. L’empresonament injust, arbitrari i abusiu dels diputats i diputades Carme 
Forcadell, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, i l’exili de Marta Rovira 
tornarà a ressonar en els annals de la història del nostre país com un nou episodi fosc de 
repressió i de vulneració dels principis democràtics més elementals. Un escenari que queda 
agreujat per la recent detenció del President legítim de Catalunya, Carles Puigdemont, 
totalment incomprensible davant la comunitat internacional. 
 
Un divendres negre no només per al poble català sinó també per al poble espanyol, on cada 
vegada i amb més intensitat els seus ciutadans estan perdent els drets i llibertats més bàsics 
i inviolables en qualsevol país que es prestigi a si mateix com a democràtic i civilitzat. 
 
Davant d’aquesta nova injustícia, d’aquesta ignomínia, d’aquest acte d’autoritarisme 
intransigent que ens recorda de manera inevitable les èpoques més fosques de l’Espanya 
del segle XX, des del món local no podem restar impertèrrits i ens alcem per dir sense 
vacil·lar que continuarem defensant les nostres idees polítiques. No hi haurà prou barrots per 
silenciar-les. Avui, un cop més, volem dir-ho molt alt i clar: sempre estarem al costat d’aquells 
representants que defensen la voluntat del poble, del mandat de l’1 d’octubre i el resultat de 
les eleccions del 21 de desembre. 
 
I l’Estat, en lloc d’actuar com una democràcia madura, on el diàleg i l’acord són el motor de 
la cohesió de la societat, han decidit oferir cops de porra, menyspreu, humiliació, amenaces 
i, finalment, presó. Una causa general contra l’independentisme, una autèntica cacera de 
bruixes, feroç i salvatge, sense mesura. 
 
Potser, ingènuament, es pensen que manllevant-nos als nostres representants, Carles 
Puigdemont, Carme Forcadell, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Clara Ponsatí, 
Antoni Comín, Joaquim Forn, Josep Rull, Lluís Puig, Dolors Bassa, Meritxell Serret, Jordi 
Cuixart, Jordi Sánchez, Marta Rovira i Anna Gabriel, ens rendirem i dimitirem d’exercir el 
nostre mandat democràtic, emanat directament dels ciutadans i ciutadans. Res més lluny de 
la realitat. Ens mantindrem ferms en la defensa de la causa més justa que hi pot haver: la 
llibertat i el ple exercici de la democràcia. Contra la dictadura del 155, trobareu un poble 
compromès i ferm. Perquè la nostra lluita és la lluita dels homes i les dones lliures i justos, 
que volen ser tractats com a ciutadans i no com a súbdits. 
 
Per tots aquests motius, l’Ajuntament de Cabrera de Mar acorda: 
 
Primer, exigir la llibertat immediata de tots els presos polítics, Carme Forcadell, Oriol 
Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, Jordi Cuixart 
i Jordi Sánchez. 
 
Segon, exigir el retorn de tots els consellers i polítics catalans exiliats, Carles Puigdemont, 
Clara Ponsatí, Antoni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret, Marta Rovira i Anna Gabriel, i la 
garantia del respecte absolut als seus drets polítics, ciutadans i humans, sense veure’s 
sotmesos a cap judici pel seu lliure exercici polític. 
 
Tercer, declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i protegides en tots 
els tractats internacionals, i manifestar la persecució de la lliure expressió, de la vulneració 
dels drets polítics i humans i del dret a decidir dels ciutadans per part d’un estat que jutja les 
idees i empresona de forma il·legal. 
 
Quart, denunciar l’evident manca de separació de poders a l’Estat espanyol, així com la 
manipulació i coacció dels mitjans de comunicació per part de l’Estat. 
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Cinquè, demanar a les institucions europees que no continuïn emparant accions pròpies 
d’una dictadura i apel·lar a la justícia internacional perquè intercedeixi de manera immediata i 
garanteixi el respecte als drets dels ciutadans catalans. 
 
Sisè, instem totes les entitats de Cabrera de Mar a defensar els drets fonamentals, civils, 
polítics, la llibertat, la democràcia i els nostres legítims representants escollits 
democràticament del Parlament de Catalunya. 
 
Setè, atenent a la crida del Molt Honorable President del Parlament de Catalunya, el Sr. 
Roger Torrent, aquest ajuntament vol mostrar el seu suport a la crida unitària del President i 
també a la plataforma “Espai Democràcia i Convivència” que té com a objectiu la defensa de 
les institucions catalanes, la convivència, la cohesió social i els drets i llibertats de la 
ciutadania. 
 
Vuitè, comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, 
a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU dels Drets Humans, així com a l’Associació 
Catalana de Municipis i l’Associació de Municipis per la Independència, l’aprovació de la 
present moció. 
 
Cabrera de Mar, 5 d’abril de 2018.” 
 
El Sr. Alcalde manifesta que el 5 d’abril ja queda una mica enrere, però és quan ens la van 
passar. Molt bé, gràcies, Sergi. Donem la paraula als grups perquè puguin expressar el seu 
posicionament. Comencem per Gent per Cabrera. Anna Maluquer. 
 
La Sra. Anna Maluquer Ferrer regidora del grup municipal de GxC manifesta que bé, 
nosaltres, doncs, com a grup en aquest cas cada regidor votarà segons el seu pensament. El 
meu no el cal dir, ja m’he refermat moltes vegades, i també ho hem fet amb els altres 
companys, que trobem que posar a la presó la gent no és el sistema per poder resoldre 
aquest problema, i que la unitat no és uniformitat. Res més, votarem a favor, evidentment. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que gràcies, Anna. Donem la paraula a la Sra. Carmen Manresa, 
regidora d’Alternativa Independent Cabrera de Mar. 
 
La Sra. Carmen Manresa Albero regidora del grup municipal d’AI-CM manifesta que bona nit 
a tothom. Mi partido está formado por diferentes ideologías políticas, y por respeto a todas 
ellas, me abstendré. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, gràcies, Carmen. Dani Meroño, del Partit dels 
Socialistes de Catalunya. 
 
El Sr. Daniel Meroño Lombera regidor del grup municipal del PSC manifesta que bé, haig de 
reconèixer que anteriorment a aquesta moció vostès han presentat d’altres anteriors. Se 
m’acut la que denunciava l’accés de força policial a l’1 d’octubre, o la petició d’alliberament, 
petició política d’alliberament dels presos polítics, en les quals reconec que vam poder 
debatre algun punt, fins i tot vam discernir els diferents acords. Bé, jo crec que són dos 
exemples.  
 
L’excés de càrrega policial o la petició d’alliberament que comentava, són dos casos 
flagrants perquè són els dos exemples, o podem dir que són els dos grans errors, dels dos 
que està cometent el PP, però són els dos grans errors dels que vostès ja s’han encarregat 
de treure suc, però jo m’he posicionat en la mateixa línia que el partit, vull dir, no he dit res 
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que no hagi dit el primer secretari de meu partit en aquest sentit, eh? En el sentit de l’1 
d’octubre i la presó preventiva dels polítics presos. 
 
Precisament, crec que la millor definició de política és aquesta, no?, discernir, disgregar 
cadascuna de les frases, dels matisos, de les paraules o dels fets que vostès van presentant 
en aquestes mocions, i després discutir-les com bonament he pogut jo aquests tristos tres 
anys que portem de mandat. Tristos en aquest sentit, eh? 
 
El procés polític iniciat al 2012 és... Dic procés polític per separar el que és el moviment 
social del procés polític. Hi ha un moviment social que és evident, qui no el vegi és que és 
miop, però després hi ha uns polítics que processen aquest moviment d’una manera o d’una 
altra. Aquest processament polític, que es va iniciar al 2012, és de la dreta nacionalista 
catalana. I és tant així en el sentit de Convergència, o PDeCAT, perquè sempre ha jugat amb 
les paraules de manera molt intel·ligent i molt irresponsable, no?, i que a més, 
desgraciadament, ha calat molt profundament en la societat. 
 
Jo me’n recordo del terme “tripartit”. El terme “tripartit”, que és de fa quinze anys, i que era 
poc menys que sinònim de Satàn o Belcebú. El tripartit estava composat per Esquerra 
Republicana, Enric, i ja es van encarregar ells de trinxar el tripartit, eh?  
 
Ara tenim altres termes vostès que presenten en aquesta moció. Termes com “dret a decidir”, 
“taula per la democràcia”, “presos polítics”, “exiliats polítics”, “bloc del 155”. Paraules que, al 
nostre entendre, realment estan buides de rigor, com és el tripartit. Què significa? 
 
Vostès, totes aquestes paraules les han presentat en aquesta moció, que francament, no 
vaig proposar ahir matisar cap punt perquè pensem que no hi ha per on agafar-la. És una 
barreja de sentiments, i a mi em sap greu perquè és una barreja de sentiments de ràbia, és 
una moció acusadora, és una moció d’impotència, és més partidista que mai. Per tant 
nosaltres, lamentablement, no la podem acceptar i hi votarem en contra.  
 
Per cert, torno a dir-ho. A les últimes eleccions, més del 30 per cent, 33 per cent de la 
població de Cabrera, va votar partits no del bloc 155, partits, si vol, constitucionalistes, i això, 
ja dic, d’onze regidors això serien tres regidors, tres i escaig que haurien de votar en contra 
d’aquesta moció. Ho dic perquè cadascú ja haurà de passar comptes amb els seus votants, 
eh? 
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Només dues... No tenia previst dir res, eh, Dani, però 
només dos petits matisos. Que aquesta moció és fruit de la ràbia, segur. És que fa molta 
ràbia tot el que està passant i ningú ho pot negar. Ara l’estem llegint més d’un mes després 
que es redactés, però en el moment en què es va redactar jo crec que el tema era molt greu, 
i segueix sent greu perquè segueixen estant empresonades les persones que aquí es 
relacionen, i a l’exili les que també s’esmenten.  
 
Només una cosa que ho resumeix tot, i que malauradament crec que situa el teu partit en 
mala posició. Això no va començar al 2012, això va començar el 10 de juliol del 2010 que, 
per cert, feia una calor de la mort a Barcelona, Barcelona estava plena, i aquella 
manifestació estava encapçalada pel president de la Generalitat, Sr. José Montilla, d’acord? 
 
Bé, María José, endavant, quan vulguis. 
 
La Sra. María José Cortada Manchado regidora no adscrita manifesta que bé, evidentment 
que hi votaré a favor, i realment fa molta ràbia i molta pena que hi hagi aquests presos i 
aquestes famílies separades per aquestes idees de lluita democràtica, no? I sobretot, en 
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Cuixart i en Sánchez, que ho trobo encara més injust, si és possible. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, d’acord. Doncs, passem a votació. 
 
Vots a favor de la moció? 
Abstencions? 
En contra? 
 
El Sr. Secretari manifesta que queda aprovada la moció per 9 vots a favor, del PDeCAT, 
Esquerra Republicana, Gent per Cabrera i la regidora no adscrita, i 1 abstenció de la 
regidora d’Alternativa Independent Cabrera de Mar, i 1 vot en contra del regidor del Partit 
dels Socialistes. 
 
El Consistori per 9 vots a favor (3 PDeCAT, 2 ERC, 3 GxC i 1 de la regidora no adscrita), 1 
abstenció (AI-CM) i 1 vot en contra (PSC) acorda aprovar la proposta que és del tenor literal 
següent:  
 
“Catalunya ha tornat a patir, altra vegada, un nou atac repressiu per part del govern de 
Mariano Rajoy i el bloc del 155, conjurats amb el poder judicial i policial de l’estat. L’onada 
repressiva contra els catalans i les catalanes és majúscula i el govern espanyol està disposat 
a tot, fins i tot a vulnerar els drets civils, polítics i humans més bàsics per tal d’eradicar 
qualsevol signe de dignitat del poble català. Intenten esclafar la voluntat de la sobirania 
popular empresonant injustament els nostres legítims representants públics, tots ells gent de 
pau.  
 
El passat divendres 23 de març quedarà gravat a la memòria del nostre país com un nou dia 
trist i negre. L’empresonament injust, arbitrari i abusiu dels diputats i diputades Carme 
Forcadell, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, i l’exili de Marta Rovira 
tornarà a ressonar en els annals de la història del nostre país com un nou episodi fosc de 
repressió i de vulneració dels principis democràtics més elementals. Un escenari que queda 
agreujat per la recent detenció del President legítim de Catalunya, Carles Puigdemont, 
totalment incomprensible davant la comunitat internacional. 
 
Un divendres negre no només pel poble català sinó també pel poble espanyol, on cada 
vegada i amb més intensitat els seus ciutadans estan perdent els drets i llibertats més bàsics 
i inviolables en qualsevol país que es pretengui a si mateix com a democràtic i civilitzat. 
 
Davant d’aquesta nova injustícia, d’aquesta ignomínia, d’aquest acte d’autoritarisme 
intransigent que ens recorda de manera inevitable les èpoques més fosques de l’Espanya 
del segle XX, des del món local no podem restar impertèrrits i ens alcem per dir sense 
vacil·lar que continuarem defensant les nostres idees polítiques. No hi haurà prou barrots per 
silenciar-les. Avui, un cop més, volem dir-ho molt alt i clar: sempre estarem al costat d’aquells 
representants que defensen la voluntat del poble, del mandat de l’1 d’octubre i el resultat de 
les eleccions del 21 de desembre. 
 
I l’estat, en lloc d’actuar com una democràcia madura, on el diàleg i l’acord són el motor de la 
cohesió de la societat, han decidit oferir cops de porra, menyspreu, humiliació, amenaces i, 
finalment, presó. Una causa general contra l’independentisme, una autèntica cacera de 
bruixes, feroç i salvatge, sense mesura.  
 
Potser, ingènuament, es pensen que manllevant-nos als nostres representants, Carles 
Puigdemont, Carme Forcadell, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Clara Ponsatí, 
Antoni Comín, Joaquim Forn, Josep Rull, Lluís Puig, Dolors Bassa, Meritxell Serret, Jordi 
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Cuixart, Jordi Sánchez, Marta Rovira i Anna Gabriel, ens rendirem i dimitirem d’exercir el 
nostre mandat democràtic, emanat directament dels ciutadans i ciutadans. Res més lluny de 
la realitat. Ens mantindrem ferms en defensa de la causa més justa que hi pot haver: la 
llibertat i el ple exercici de la democràcia.  
 
Contra la dictadura del 155, trobareu un poble compromès i ferm. Perquè la nostra lluita és la 
lluita dels homes i les dones lliures i justos, que volen ser tractats com a ciutadans i no com a 
súbdits.  
 
Per tots aquests motius, l’Ajuntament de Cabrera de Mar, 
 
ACORDA 
 
Primer: Exigir la llibertat immediata de tots els presos polítics: Carme Forcadell, Oriol 
Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, Jordi Cuixart 
i Jordi Sánchez. 
 
Segon:. Exigir el retorn de tots els consellers i polítics catalans exiliats:  Carles Puigdemont, 
Clara Ponsatí, Antoni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret, Marta Rovira i Anna Gabriel, i la 
garantia del respecte absolut als seus drets polítics, ciutadans i humans sense veure’s 
sotmesos a cap judici pel seu lliure exercici polític. 
 
Tercer: Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i protegides en tots 
els tractats internacionals i manifestar la persecució de la lliure expressió, de la vulneració 
dels drets polítics i humans i del dret a decidir dels ciutadans per part d’un estat que jutja les 
idees i empresona de forma il·legal. 
 
Quart: Denunciar l’evident manca de separació de poders a l’estat espanyol, així com la 
manipulació i coacció dels mitjans de comunicació per part de l’estat. 
 
Cinquè: Demanar a les institucions europees que no continuïn emparant accions pròpies 
d’una dictadura i apel·lar a la justícia internacional perquè intercedeixi de manera immediata i 
garanteixi el respecte als drets dels ciutadans catalans. 
 
Sisè: Instem a totes les entitats de Cabrera de Mar a defensar els drets fonamentals, civils, 
polítics, la llibertat, la democràcia i els nostres legítims representants escollits 
democràticament del Parlament de Catalunya. 
 
Setè: Atenent a la crida del Molt Honorable President del Parlament de Catalunya, el Sr. 
Roger Torrent, aquest ajuntament vol mostrar el seu suport la crida unitària del President i a 
la plataforma “Espai Democràcia i Convivència” que té com a objectius “la defensa de les 
institucions catalanes, la convivència, la cohesió social i els drets i llibertats de la ciutadania”. 
 
Vuitè: Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, 
a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH) així com a 
l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i l’Associació de Municipis per la Independència 
(AMI), l’aprovació de la present moció.” 
 
El Sr. Alcalde manifesta que gràcies.  
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10.2. MOCIÓ PER DONAR SUPORT A LA CONCESSIÓ DE LA CREU DE SANT JORDI A 
LES ASSOCIACIONS DE DEFENSA FORESTAL 
 
Passem al següent punt, que és el 10.2, que és moció per donar suport a la concessió de la 
Creu de Sant Jordi a les associacions de defensa forestal. Ens presenta aquesta moció 
l’enric Mir. Endavant, Enric.  
 
El Sr. Enric Mir Nuet regidor del grup municipal d’ERC manifesta que gràcies.  
 
Atès que el dia 4 d’abril, amb número 2018/2490 al registre general d’entrada de 
l’ajuntament, el secretari de Federacions i Agrupacions de Defensa Forestal de Catalunya, 
mitjançant correu electrònic, ens fa arribar una carta de suport a la concessió de la Creu de 
Sant Jordi a les ADF. 
 
Atès que el Consell Comarcal del Bages sol·licitarà a l’honorable conseller de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, la concessió de la Creu de Sant Jordi a les ADF. 
 
Atès que l’Ajuntament de Cabrera de Mar està interessat a signar la carta de suport a la 
concessió de la Creu de Sant Jordi a les ADF com a reconeixement a la tasca d’aquests 
voluntaris i voluntàries en la prevenció i la lluita contra els incendis forestals.  
 
Per tot l’esmentat, es proposa al ple d’aquest ajuntament l’adopció dels següents acords:  
 
Primer, donar suport a la concessió de la Creu de Sant Jordi a les ADF, que demanarà el 
Consell Comarcal del Bages a l’honorable conseller de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
I segon, notificar el present acord al secretari de les Federacions i Agrupacions de Defensa 
Forestals de Catalunya, al Consell Comarcal del Bages i al conseller de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Bé, nosaltres, com a grup, el PDeCAT donarem suport, 
evidentment, a aquesta moció. Gent per Cabrera? 
 
La Sra. Anna Maluquer Ferrer regidora del grup municipal de GxC manifesta que sí, 
nosaltres també. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que Alternativa Independent Cabrera de Mar? També? Partit dels 
Socialistes de Catalunya? També? María José, vols dir alguna cosa? 
 
La Sra. María José Cortada Manchado regidora no adscrita manifesta que m’hi abstinc.  
 
El Sr. Alcalde manifesta que t’hi abstens. D’acord. Doncs, va, sotmetem aquest punt a 
votació. 
 
Vots a favor de la moció? 
Abstencions? 
 
El Sr. Secretari manifesta que queda aprovada la moció per 10 vots a favor i 1 abstenció, de 
la regidora no adscrita. 
 
El Consistori per 10 vots a favor (3 PDeCAT, 2 ERC, 1 AI-CM, 3 GxC i 1 PSC) i 1 abstenció 
de la regidora no adscrita, acorda aprovar la proposta que és del tenor literal següent: 
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“Expedient número 2018/457 instat pel Secretariat de Federacions i Agrupacions de Defensa 
Forestal de Catalunya (SFADF), relatiu a la concessió de la Creu de Sant Jordi a les ADF. 
 
Fets 
 
1. Atès que el dia 4 d’abril, amb número 2018/2490 del Registre General d’Entrades de 
l’Ajuntament, el Secretariat de Federacions i Agrupacions de Defensa Forestal de Catalunya 
(SFADF) mitjançant correu electrònic ens fa arribar una carta de suport a la concessió de la 
Creu de Sant Jordi a les ADF. 
 
2. Atès que el Consell Comarcal del Bages sol·licitarà a l’Hble. Conseller de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya la concessió de la Creu de Sant Jordi a les ADF. 
 
3. Atès que l’Ajuntament de Cabrera de Mar està interessat a signar la carta de suport a la 
concessió de la Creu de Sant Jordi a les ADF com a reconeixement a la tasca d’aquest 
voluntaris i voluntàries en la prevenció i la lluita contra els incendis forestals. 
 
Fonaments de dret 
 
Per tot l’esmentat, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
Primer: Donar suport a la concessió de la Creu de Sant Jordi a les ADF que demanarà el 
Consell Comarcal del Bages a l’Hble. Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
 
Segon: Notificar el present acord al Secretariat de Federacions i Agrupacions de Defensa 
Forestal de Catalunya (SFADF), al Consell Comarcal del Bages i al Conseller de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya.” 
 
11. 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 bé, passem a sobrevinguts, on tenim dos punts. Recordem que 
primer hem de votar la urgència en cadascun dels dos punts. El primer punt és una altra 
modificació de l’ordenança que hem vist abans, del tema del trànsit, circulació de vehicles i 
seguretat viària, que afecta a l’àrea verda, i que s’ha d’incorporar ara, com a sobrevingut, 
perquè no podem esperar al següent ple, atès que l’àrea verda està previst que entri en 
funcionament a primers de juny, i és l’ampliació de diversos carrers, que ja us explicaré.  
 
Estem d’acord amb la urgència per aquest motiu? Sí? 
 
El Consistori per unanimitat acorda aprovar la urgència dels temes sobrevinguts. 
 
11.1. ORDENANCES 
 
11.1.1. MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA NÚMERO 25, REGULADORA DEL TRÀNSIT, 
CIRCULACIÓ DE VEHICLES A MOTOR I SEGURETAT VIÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE 
CABRERA DE MAR (ZONA VERDA). 
 
Doncs, bé, el punt concret és aprovació inicial de la modificació de l’ordenança número 25, 
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reguladora del trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària de l’Ajuntament de 
Cabrera de Mar.  
 
Bé, el que es proposa aquí és l’ampliació de l’àrea verda, per tal de donar l’opció als veïns 
de la part més alta del Pla de l’Avellà, que en alguns moments puntuals, algun dia de molta 
calor que coincideixi en cap de setmana, o festiu dels mesos de juny, juliol i agost, no 
trobaven plaça per estacionar a prop de casa seva. És a dir, el problema que havíem tingut 
sempre la majoria al Pla de l’Avellà és que a vegades es podia traslladar també a la part de 
dalt. Llavors, el que proposem aquí és ampliar tres carrers o tres trams de carrers concrets. 
És la vorera de la banda Vilassar del carrer Montjuic, baixant, a mà dreta. El carrer Montjuic, 
que és el que uneix Les Agudes, el carrer de dalt de tot, amb la Ronda Catalunya. També 
implementar algunes places d’àrea verda a la Ronda Catalunya, en el tram final, entre 
l’avinguda Burriac i carrer Montseny, a la banda muntanya. I per últim, en el carrer 
Montblanc, a la banda mar, també aproximadament allà anirien unes dotze o quinze places 
d’àrea verda. D’aquesta manera, hem estat estudiant durant diferents caps de setmana el  
nombre de vehicles que estaven estacionats en aquesta zona, i amb això garantiríem que les 
persones que viuen en aquests carrers, o del voltant, tinguin places garantides inclús en els 
dies de més col·lapse de l’estiu. 
 
Algun comentari a fer per part dels grups? Gent per Cabrera? 
 
La Sra. Anna Maluquer Ferrer regidora del grup municipal de GxC manifesta que bé, és 
ampliar la zona verda, o sigui que aquesta zona poden aparcar tant els veïns de... 
 
El Sr. Alcalde manifesta que sí, sí, qualsevol. A l’àrea verda pot estacionar qualsevol que 
tingui el distintiu, sí. 
 
La Sra. Maluquer manifesta que en aquest cas hi votarem a favor. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Partit dels Socialistes de Catalunya? No? María José, 
algun comentari? Val, doncs, passem a votació. 
 
Vots a favor? 
Abstencions? 
 
El Sr. Secretari manifesta que queda aprovat per 9 vots a favor i 2 abstencions, una del 
regidor del Partit dels Socialistes i una altra abstenció de la regidora no adscrita. 
 
El Consistori per 9 vots a favor (3 PDeCAT, 2 ERC, 1 AI-CM, 3 GxC) 2 abstencions (1 PSC i 
1 de la regidora no adscrita) acorda aprovar la proposta que és del tenor literal següent: 
 
“Expedient relatiu a l’aprovació inicial de la modificació de l’ordenança número 25, 
reguladora del trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària de l’ajuntament de 
Cabrera de Mar. 
 
Fets 
 
1. Vist que en data 16 d’abril de 2009, el Ple municipal va aprovar definitivament l’Ordenança 
número 25, reguladora del trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, sent 
publicada en el Butlletí Oficial de la Província de data 24 de juny de 2009 (BOP núm. 150). 
 
2. Vist que en data 16 d’abril de 2009, el Ple municipal va aprovar definitivament l’Ordenança 
número 55, reguladora de la Taxa per a l’estacionament de vehicles de tracció mecànica a 
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les vies públiques municipals, sota control horari regulat per parquímetres de l’Ajuntament, 
sent publicada en el Butlletí Oficial de la Província de data 24 de juny de 2009 (BOP núm. 
150).  
 
3. Atès que els veïns i residents de les zones costaneres del municipi de Cabrera de Mar 
patien cada estiu un problema de la manca de places d’estacionament dels seus vehicles 
donada la massiva afluència de persones foranies al municipi, en el Ple ordinari de data 12 
de maig de 2016 es va aprovar la implantació de la zona verda al Pla de l’Avellà durant els 
caps de setmana i dies festius compresos entre els mesos de juny a agost, quedant 
reservades totes les places d’estacionament del nucli de la Pla de l Avellà específicament 
assenyalades per als veïns o residents del municipi de Cabrera de Mar. Aquest 
estacionament a les places reservades com a zona verda requeria la prèvia obtenció d’una 
targeta acreditativa per a cada vehicle. 
 
I tenint en compte els dos anys transcorreguts des de la seva aprovació, l’Ajuntament de 
Cabrera de Mar considera que ha sigut molt positiva la implantació d’aquesta zona 
restringida d’aparcament al nucli del Pla de l’Avellà durant l’època estival, donant una clara 
prioritat a l’estacionament dels vehicles dels veïns i residents del municipi. 
 
Per aquest fet, es pretén ara ampliar aquesta restricció a més carrers de la zona del Pla de 
l’Avellà, fent servir el mateix sistema de places d’estacionament reservades mitjançant 
l’obtenció de la corresponent targeta acreditativa. 
 
4. Atès que l’Ordenança número 25, reguladora del trànsit, circulació de vehicles a motor i 
seguretat viària regula ja al seu article 9è. les zones verdes al municipi, i tenint en compte 
que aquest article estableix la possibilitat d’establir restriccions d’estacionament als no 
residents a la vila que poden consistir en “places exclusives per a veïns”. 
 
5. Atès que per fer efectiva la implantació i implementació d’aquestes places exclusives per 
als veïns o residents és necessari la senyalització horitzontal, de color verd, que delimiti 
aquests estacionaments i, segons l’article 10 de la l’Ordenança número 25, aquestes places 
també hauran d’estar degudament senyalitzades mitjançant senyalització vertical. 
 
6. Atès allò que disposa l’article 55 del Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel 
qual s'aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat 
viària i el Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
general de circulació per a l’aplicació i el desplegament del text articulat de la Llei sobre 
trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 
339/1990, de 2 de març en relació amb els senyals verticals i les marques vials. 
 
7. Atès l’informe jurídic emès, en data 28 d’abril de 2016, pels Serveis Jurídics d’aquest 
Ajuntament en relació a la proposta de modificació de l’Ordenança número 25, reguladora 
del trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària de l’Ajuntament. 
 
8. Atès que seran d’aplicació quan al procediment d’aprovació de l’Ordenança el que 
preveuen els articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases del 
règim local, 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya i els articles 65 i 66 del Decret 179/1995, de 
13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
Fonaments de dret 
 
Ordenança número 25, reguladora del trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària 
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de l’Ajuntament de Cabrera de Mar. 
 
Ordenança número 55, reguladora de la Taxa per a l’estacionament de vehicles de tracció 
mecànica a les vies públiques municipals sota control horari regulat per parquímetres de 
l’Ajuntament de Cabrera de Mar. 
 
Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre 
trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària. 
 
Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament general de 
circulació per a l’aplicació i el desplegament del text articulat de la Llei sobre trànsit, 
circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 339/1990, 
de 2 de març. 
 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local. 
 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya. 
 
Decret 179/1995, 13 de juny, Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals. 
 
Informe jurídic, de data 28 d’abril de 2016, elaborat pels Serveis Jurídics d’aquest 
Ajuntament. 
 
Per tot l’esmentat es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer: Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança número 25, reguladora del trànsit, 
circulació de vehicles a motor i seguretat viària de l’Ajuntament proposada.  
 
Segon: Incorporar a l’Ordenança número 25, reguladora del trànsit, circulació de vehicles a 
motor i seguretat viària de l’Ajuntament dos nous articles i que el redactat sigui el següent:  
 
“Article 9è. bis.- Zona verda al Pla de l’Avellà.- Durant els caps de setmana i dies festius 
compresos entre els mesos de juny a agost, queden reservades totes les places 
d’estacionament del nucli de la Pla de l’Avellà per als veïns o residents del municipi de 
Cabrera de Mar dels següents carrers: 
 
Avinguda del Maresme 
Carrer Canigó 
Carrer del Dr. Fleming 
Passeig Montserrat 
Carrer Rosari 
Carrer del Mar 
Carrer Pla del Molí 
Carrer Trafalgar 
Passatge Burriac 
Carrer Montgat 
Carrer Joan XXIII, entre Rambla dels Vinyals i Avinguda Burriac 
Carrer de Montcabrer, entre els carrers Rosari i Colom 
Carrer Montjuic, a la banda tocant al municipi de Vilassar de Mar 
Carrer Montblanc, a la banda de mar. 
Ronda Catalunya, a la banda de muntanya entre els carrers Avda. Burriac i carrer 
Montseny. 
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Aquestes places d’estacionament seran per a ús exclusiu dels veïns o residents del municipi 
de Cabrera de Mar. A l’efecte, es senyalitzarà degudament, de forma vertical i horitzontal, la 
zona verda compresa en aquesta zona. 
 
L’acreditació de la condició de veí o resident del municipi es realitzarà mitjançant la 
corresponent targeta d’aparcament. Aquesta targeta acreditativa permetrà, adientment 
identificats amb l’original facilitat per l’Ajuntament, estacionar a les places senyalitzades com 
a zona verda”. 
 
“Article 9è. ter.- Targeta d’aparcament de la zona verda al Pla de l’Avellà.- En el cas de 
residents de Cabrera de Mar i que estiguin empadronats en carrers del Pla de l’Avellà amb 
les places d’estacionament reservades com a zona verda, aquests gaudiran d’una targeta 
acreditativa per a cada vehicle que es tingui. Tanmateix, cadascun dels locals d’aquestes 
zones gaudiran també d’una única targeta acreditativa, amb independència del nombre de 
vehicles que es tinguin. 
 
La resta de veïns o residents de Cabrera de Mar que estiguin empadronats en carrers del 
Pla de l’Avellà sense places d’estacionament reservades com a zona verda així com també 
els veïns empadronats al altres carrers del municipi de Cabrera de Mar gaudiran d’una 
targeta acreditativa per unitat familiar, amb independència del nombre de vehicles que es 
tinguin, sempre i quan figurin al padró de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica de 
Cabrera de Mar 
 
A més a més, els residents de Cabrera de Mar i que estiguin empadronats en carrers del Pla 
de l’Avellà amb les places d’estacionament reservades com a zona verda, podran obtenir 
una targeta acreditativa addicional per unitat familiar, previ pagament de la taxa 
corresponent”. 
 
Tercer: Publicar l’anunci de l’acord d’aprovació inicial en el BOP i en el tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament, per un període de trenta dies hàbils, comptadors des del dia següent al de la 
seva publicació en el BOP, per a què els interessats, dins de l’esmentat termini, puguin 
formular les al·legacions i reclamacions que estimin convenients, considerant-se 
definitivament aprovat en el cas que no se’n presenti cap en l’esmentat termini. 
 
Quart: En cas de no haver-se presentat cap reclamació, publicar en el BOP l’acord definitiu 
així com el text íntegre de l’ordenança aprovada. També es publicarà en el butlletí informatiu 
local, en el tauler d’anuncis de la corporació i anunciar al DOGC la referència del BOP en 
què s’hagi publicat íntegrament el text.”  
 
11.2. MOCIONS 
 
11.2.1. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ERC PER A LA PROTECCIÓ 
DEL CORALL VERMELL AL LITORAL CATALÀ. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que perfecte, gràcies. Passem al següent punt, que és l’11.2, moció 
que presenta Esquerra Republicana de Catalunya per a la protecció del corall vermell al 
litoral català. Abans d’això hem d’aprovar la urgència. El motiu de la urgència és perquè és 
important que aquesta moció s’aprovi per tots els ajuntaments, i ens demanen, abans de 
l’estiu, que arribi la temporada de platja. Atès que el proper ple ordinari està previst per al 
mes de juliol, doncs, és important aprovar-ho en aquest ple.  
 
Estem d’acord amb la urgència? Sí? Doncs, ens presenta aquest punt, que és moció que 
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presenta Esquerra Republicana de Catalunya per a la protecció del coral vermell al litoral 
català, l’Enric Mir, regidor d’Obres... Perdó, ens ho presenta la Montse, disculpa, la regidora 
d’Ensenyament, Cultura i Patrimoni. Endavant, Montse. 
 
La Sra. Montserrat Reig Pascual regidora del grup municipal d’ERC manifesta que bona nit.  
 
El corall vermell va ser elevat l’any 2015 a la categoria “en perill d’extinció” a la llista vermella 
elaborada per la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura a Catalunya. Un estudi 
científic encarregat per la Generalitat l’any passat deixava ben clar que el corall vermell al 
litoral català es troba en estat crític. Per aquest motiu, i en coherència amb les polítiques de 
biodiversitat marina i protecció del litoral, la Generalitat va decretar una moratòria d’extracció 
de deu anys en l’àmbit de la seva competència, que són les aigües interiors, és a dir, des de 
Begur fins a la frontera francesa. 
 
En aquest sentit, es va comunicar al Ministeri d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi 
Ambient, la necessitat d’ampliar aquesta protecció, també en les aigües exteriors, que no 
són competència de la Generalitat. Tot i així, amb la recent resolució d’atorgament de dotze 
autoritzacions de pesca de corall vermell per exercir entre Arenys de Mar i Begur, s’ha 
constatat que han fet cas omís de la demanda i estudi dels científics.  
 
Així mateix, existeix un doble perjudici. D’una banda, contra la conservació d’aquest recurs 
permetent que continuï la seva sobreexplotació, i alhora dificultant enormement el control i la 
vigilància en la zona de veda.  
 
Atès que el dia 30 de gener del 2017, l’Institut de Ciències del Mar va lliurar a la direcció 
general de Pesca i Afers Marítims l’informe sobre l’estat de les poblacions de corall vermella 
a les aigües de Catalunya, subscrit també pel Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i 
Ciències Ambientals de la Universitat de Barcelona, i pel laboratori francès –que no us diré el 
nom perquè no em surt– i pel de Califòrnia State University, d’acord amb aquest informe, les 
poblacions de corall vermell de la costa catalana no poden suportar la pressió de la pesca 
actual, sense posar-se en perill la persistència. A més, afirma que la majoria de les 
poblacions es poden considerar ecològicament extingides. Les conclusions de l’informe 
recomanen a les administracions pesqueres competents que procedeixin, amb caràcter 
d’urgència, al tancament de la pesquera mitjançant l’establiment d’una moratòria de vint anys 
ampliable. 
 
Atès que el dia 7 d’abril a Catalunya s’aprova l’ordre ARP/59/2017, per reduir les llicències 
per a la pesca de corall vermell, durant la campanya 2017, i la suspensió temporal de la 
pesca fins el 31 del 12 del 2027.  
 
Atès que el 2 de novembre s’aprova, per ordre ministerial APM/1101/2017, elaborada des del 
ministeri d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi Ambient, pel que es convocada el 
procediment d’autorització per a l’extracció i venda de corall vermell, establint com a zona de 
veda les aigües exteriors del cap de Begur fins a França. 
 
Atès que el 21 de desembre del 2017 es va remetre a la Directora General de Recursos 
Pesquers de la secretaria general de Pesca, un escrit del Director General de Pesca i Afers 
Marítims, sol·licitant reconsiderar la decisió d’atorgar aquestes autoritzacions, citant l’informe 
científic del gener del 2017, signat per catorze científics, que alertava de la precària situació 
del corall al litoral català. 
 
Atès que el 6 d’abril es publica la resolució de les autoritzacions d’extracció i venda de corall 
vermell en aigües exteriors per al període comprès entre el 10 d’abril del 2018 i el 9 d’abril 
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del 2020, adjudicant dotze llicències en zona 1 de Catalunya, incloent àrees d’alt valor 
ecològic com les Illes Formigues. 
 
Atès que aquesta adjudicació es fa mitjançant una interpretació deliberadament restrictiva de 
la pròpia normativa estatal i va contra les mesures adoptades per la FAO l’any passat. 
 
Per tots aquests motius, i entenent que aquesta decisió tindrà efectes negatius per al medi 
ambient i per al creixement i la reproducció del corall vermell, i no es té constància de com ni 
quan es revertiran els danys, el Grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Cabrera de 
Mar proposa l’adopció dels següents acords: 
 
Primer, instar el ministeri d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi Ambient, a revocar 
l’adjudicació de les llicències d’autoritzacions d’extracció i venda de corall vermell en les 
aigües exteriors al litoral català. 
 
Segon, instar el Ministeri d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi ambient a respectar la 
moratòria decretada per la Generalitat a les aigües interiors, i fer-la extensiva a totes les 
aigües exteriors de Catalunya. 
 
Tercer, instar el Govern de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya a reforçar el control de la 
pesca furtiva, amb l’objectiu d’eliminar les conseqüències ambientals negatives d’aquesta 
pràctica i a erradicar la sensació d’invulnerabilitat dels furtius. 
 
Quart, instar la Generalitat de Catalunya a utilitzar aquesta parada biològica del corall per 
potenciar les campanyes de sensibilització que es duen a terme sobre l’elevat valor 
ambiental del corall i el risc de la seva explotació extractiva, i l’alternativa d’explotar 
turísticament la presència de corall al fons marí de la zona en concret. 
 
Cinquè, col·laborar amb les escoles i els centres educatius del municipi per a la 
sensibilització i la conscienciació del valor ecològic del medi subaquàtic, com a patrimoni 
natural que cal preservar. 
 
Sisè, comunicar aquest acord al Ministeri d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi Ambient, a 
la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya, als grups 
polítics al Parlament de Catalunya, al Congrés dels diputats i al Senat, a les entitats 
municipalistes i a la Fundació ENT.  
 
Cabrera de Mar, 10 de maig. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que moltes gràcies, Montse. Nosaltres, el PDeCAT, votarem a favor, 
donem ple suport a aquesta moció. Gent per Cabrera, algun comentari? 
 
La Sra. Anna Maluquer Ferrer regidora del grup municipal de GxC manifesta que sí, 
nosaltres també donem ple suport, és una llàstima com tenim el nostre litoral. L’única cosa 
del punt quart, això de l’alternativa d’explotar turísticament la presència del corall, això em 
sembla..., ho trauria, diríem, eh?, perquè són maneres també d’estressar el medi ambient. 
Però per la resta, doncs, hi votarem a favor. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que Alternativa Independent Cabrera de Mar, Carmen Manresa? 
 
La Sra. Carmen Manresa Albero regidora del grup municipal d’AI-CM manifesta que votaré a 
favor también, considero que el medio ambiente es muy importante. 
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El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. El Partit dels Socialistes de Catalunya, Dani Meroño? 
 
El Sr. Daniel Meroño Lombera regidor del grup municipal del PSC manifesta que sí, aquesta 
és una moció política. És una moció d’aquelles per carregar contra el Govern, d’aquelles que 
em critiqueu vosaltres que presento jo en defensa de l’escola pública catalana i me la voteu 
en contra, perquè és una moció política. És una moció que parla de l’àmbit entre Arenys de 
Mar i Begur, i és una moció amb una excusa per carregar contra el Govern central. En tot 
cas, jo no defensaré el Govern central, no seré jo qui el defensi. 
  
Jo he fet, no sé si ho heu fet avui però ahir l’Enric deia que no ho havia fet, que és veure 
quina és la tramitació ambiental que existeix en les llicències de pesca del corall vermell. Hi 
ha un reial decret, que és el 629/2013, que regula la pesca del corall i, efectivament, la 
tramitació ambiental és nul·la. El decret estableix, per exemple, número de punts per 
llicència, que està entre 5 i 40 punts l’any. Per exemple, regula si s’ha de fer a mà o s’ha de 
fer amb piqueta, si es pot fer des d’embarcacions o no. És un real decret que, la veritat, m’ha 
sorprès perquè és molt operatiu, normalment els decrets són molt genèrics i llavors 
estableixen reglaments, però de tramitació ambiental no n’he trobat cap. Ni tan sols hi ha 
organisme extern que vetlli, ni tan sols s’ha de portar un estudi ambiental al respecte, per 
tant, el meu vot serà favorable. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. María José, algun comentari? No? Val. Doncs, passem 
a votació. 
 
Vots a favor? 
 
Doncs, queda aprovat per unanimitat dels 11 regidors. Gràcies.  
 
El Consistori per unanimitat acorda aprovar la proposta que és del tenor literal següent: 
 
“El corall vermell (Corallium rubrum) va ser elevat l’any 2015 a la categoria “en perill 
d’extinció” a la llista vermella elaborada per la Unió Internacional per la Conservació de la 
Natura (UICN). A Catalunya, un estudi científic encarregat per la Generalitat l’any passat 
deixava ben clar que el corall vermell al litoral català es troba en estat “crític”. Per aquest 
motiu, i en coherència amb les polítiques de biodiversitat marina i protecció del litoral, la 
Generalitat va decretar una moratòria d’extracció de deu anys en l’àmbit de la seva 
competència, que són les aigües interiors, és a dir, des de Begur i fins a la frontera francesa.  
 
En aquest sentit, es va comunicar al Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi 
Ambient (MAPAMA) la necessitat d’ampliar aquesta protecció també en les aigües exteriors, 
que no són competència de la Generalitat. Tot i així, amb la recent resolució d’atorgament de 
12 autoritzacions de pesca de corall vermell per exercir entre Arenys de Mar i Begur, s’ha 
constatat que han fet cas omís de la demanda i l’estudi dels científics. Així mateix, existeix un 
doble perjudici: d’una banda contra la conservació d’aquest recurs permetent que continuï la 
seva sobreexplotació i, alhora, dificultant enormement el control i la vigilància en la zona de 
veda. 
 
Atès que el dia 30 de gener de 2017 l'Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) va lliurar a la 
Direcció General de Pesca i Afers Marítims l'Informe sobre l'estat de les poblacions de corall 
vermell (Corallium rubrum) a les aigües de Catalunya, subscrit també pel Departament de 
Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals de la Universitat de Barcelona, pel 
Laboratoire d'Ecogéochimie des Environnements Benthiques (LECOG-CNRS) i per la 
California State University, Northridge. D'acord amb aquest informe, les poblacions de corall 
vermell de la costa catalana no poden suportar la pressió de la pesca actual sense posar-ne 
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en perill la persistència. A més, afirma que la majoria de les poblacions es poden considerar 
ecològicament extingides. Les conclusions de l'informe recomanen a les administracions 
pesqueres competents que procedeixin amb caràcter d'urgència al tancament de la pesquera 
mitjançant l'establiment d'una moratòria de 20 anys ampliable. 
 
Atès que el 7 d’abril a Catalunya d’aprova l’Ordre ARP/59/2017 per reduir les llicències per a 
la pesca que corall vermell durant la campanya 2017 i la suspensió temporal de la pesca fins 
el 31/12/2027. 
 
Atès que el 2 de novembre s’aprova l’Ordre Ministerial APM/1101/2017 elaborada des del 
Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient pel que es convocava el 
procediment d’autorització per a l’extracció i venda de corall vermell establint com a zona de 
veda les aigües exteriors des del cap de Begur fins a França. 
 
Atès que el 21 de desembre de 2017 es va remetre a la Directora General de Recursos 
Pesquers de la Secretaria General de Pesca del MAPAMA un escrit del Director General de 
Pesca i Afers Marítims sol·licitant reconsiderar la decisió d’atorgar aquestes autoritzacions, 
citant l’informe científic de gener de 2017 signat pel 14 científics que alertava de la precària 
situació del corall al litoral català.  
 
Atès que el 6 d’abril es publica la Resolució de les autoritzacions d’extracció i venda de corall 
vermell en aigües exteriors per al període comprès entre el 10/04/2018 i el 09/04/2020, 
adjudicant 12 llicències en zona 1 de Catalunya incloent àrees d’alt valor ecològic com les 
Illes Formigues. 
 
Atès que aquesta adjudicació es fa mitjançant una interpretació deliberadament restrictiva de 
la pròpia normativa estatal i va contra les mesures adoptades per la FAO l’any passat.  

 
Per tots aquests motius, i entenent que aquesta decisió tindrà efectes negatius per al medi 
ambient i per al creixement i la reproducció del corall vermell i no es té constància de com ni 
quan es revertiran els danys, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Cabrera de 
Mar proposa d’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer: Instar el Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient a revocar 
l’adjudicació de les llicències d’autoritzacions d’extracció i venda de corall vermell en aigües 
exteriors al litoral català. 
 
Segon: Instar el Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient a respectar la 
moratòria decretada per la Generalitat a les aigües interiors i fer-la extensiva a les totes les 
aigües exteriors de Catalunya. 
 
Tercer: Instar el Govern de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya a reforçar el control de la 
pesca furtiva amb l’objectiu d’eliminar les conseqüències ambientals negatives d’aquesta 
pràctica i a eradicar la sensació d’invulnerabilitat dels furtius. 
 
Quart: Instar la Generalitat de Catalunya a utilitzar aquesta parada biològica del corall per 
potenciar les campanyes de sensibilització que es duen a terme sobre l'elevat valor 
ambiental del corall i el risc de la seva explotació extractiva i l'alternativa d'explotar 
turísticament la presència de corall al fons marí de la zona en concret. 
 
Cinquè: Col·laborar amb les escoles i els centres educatius del municipi per a la 
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sensibilització i la conscienciació del valor ecològic del medi subaquàtic com a patrimoni 
natural que cal preservar. 
 
Sisè: Comunicar aquest acord al Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient 
(MAPAMA), a la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya, 
als grups polítics al Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats i al Senat, a les 
entitats municipalistes i a la Fundació ENT.” 
 
12. INFORMACIONS, PRECS I PREGUNTES 
 
Bé, passem al següent punt, que és informacions, precs i preguntes. Comencem per les 
informacions dels membres del govern. Concretament comencem per la Sra. Carmen 
Manresa, regidora de Serveis a les Persones i Salut Pública. Endavant.  
 
La Sra. Carmen Manresa Albero regidora del grup municipal d’AI-CM manifesta que bona nit 
una altra vegada a tothom. Primer vull fer un aclariment pel meu vot a favor... de dos 
mociones, que para mí no son políticas. Primero, ha sido la de la Cruz de Sant Jordi a las 
Asociaciones de Defensa Forestal. Es un reconocimiento a los trabajadores, para mí no es 
una cuestión política. Por lo tanto, no me he abstenido, he votado a favor. 
 
Y lo segundo, en cuanto a lo del coral, para mí tampoco es un asunto político. Por lo tanto, 
he votado a favor y no me he abstenido. 
 
Ahora voy a dar comienzo a comentar lo que se ha hecho en este mes, después del último 
pleno. Empezaré por lo que has dicho, Anna, por el desahucio del piso ocupado de Mataró. 
El Ayuntamiento de Cabrera de Mar tiene dos pisos de propiedad en Mataró. Estos pisos los 
tenemos desde hace muchos años. Es un programa comarcal de reubicación de las familias 
gitanas que había en la Riera de Argentona, en la parte de Cabrera. Hablamos de los años 
noventa aproximadamente. Uno de estos pisos está alquilado a una familia de refugiados 
mejicanos por 300 euros al mes, cumplen bien y están muy contentos, y nosotros, porque no 
nos traen ningún problema. 
 
El otro piso se había ocupado ilegalmente por una familia gitana, y hemos tenido durante un 
año que intentar echarlos, porque no era lógico que estuviera allí una familia a la que no se 
le había concedido ese piso y que lo habían ocupado ilegalmente. Pero es que hay una 
mafia en Mataró de ocupación de pisos ilegales.  
 
El 19 de abril se produjo el desahucio, después de un año aproximadamente de intentar 
mediar con ellos para que lo dejaran. Todo ese tema se trabajó conjuntamente con el 
Ayuntamiento de Mataró. Fue complicado, porque la familia se puso agresiva, pero estaban 
los Mossos d’Esquadra, los servicios sociales y todo el personal del juzgado. Se ha instalado 
una puerta antiokupa para que no vuelva a pasar, ya que, como he dicho antes, hay una 
mafia en Mataró que ocupa los pisos que no están en esos momentos ocupados. 
 
Sospechamos, tal y como han dejado el piso, que la familia gitana no era tal familia, porque 
allí no había ni un juguete de niños, cuando se entró. Había tres habitaciones que 
seguramente estaban alquiladas por esa familia a personas diferentes, con un tipo de 
decoración que no tiene nada que ver con una familia ni con niños.  
 
Está previsto vaciar el piso, limpiarlo y tasarlo para poder venderlo, porque es que, en estas 
circunstancias, que haya una mafia en Mataró, que en cuanto nos giremos de espaldas se 
intenten meter y nos causen tantos problemas, porque los vecinos estaban muy quejosos, 
pues no creo que sea lo más adecuado. Creo que esto contesta a lo que tú has preguntado 
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antes, ¿vale, Anna? 
 
Después, ha habido la tercera subida de gente mayor al castillo de Burriac. Les doy unos 
breves datos. El 19 de abril, el ayuntamiento organizó la tercera subida al castillo de Burriac 
para gente mayor. Fueron unas 40 personas –bueno, 40– que subieron al castillo, más 6 
profesionales de ayuda. Había dos opciones de subir: o caminando o en cuatro por cuatro. 
Una vez arriba, la empresa TANIT, que es la que hace una especie de teatro de 
representación, una sola persona, para explicar la historia del castillo, les dio una charla que 
les gustó mucho. Acabamos con una comida de germanor de las 46 personas en el 
restaurante la Font Picant. La gente quedó, por regla general, muy contenta.  
 
Había una ambulancia de soporte durante todo el trayecto, y un pequeño obsequio, una 
mochila con un poco de fruta o unos frutos secos y una botella de agua.  
 
Después, hay unas mejoras en el acceso… Perdón, tienen que hacerse unas mejoras. 
 
Los servicios sociales han de tener un número de registro, que concede la Generalitat de 
Catalunya. Se llama RESES, que es Registro de Entidades de Servicios Sociales. Obtener 
este número significa que han pasado un control y una inspección por parte de la 
Generalitat, y que las instalaciones cumplen los requisitos necesarios para poder dar el 
servicio y atención que dan. La inspección fue pasada el 20 de abril, y está pendiente de 
aprobación, una vez que se haya mejorado el asfalto de la entrada, para continuar desde la 
acera hasta la rampa con cualquier asfalto, adoquinado o embaldosado que se pueda hacer. 
Se está mirando a ver cómo se hace con el menor impacto posible, para que las sillas de 
ruedas puedan ir directamente desde la acera hasta la rampa. Se tendrá que hacer algo que 
no rompa para nada lo que es la entrada de la masía, pero hay que hacerlo porque nos 
obligan. Eso es dentro de todo lo más importante. Luego, una tontería: un espejo que hay 
que bajarlo y algo más. 
 
Después, hay unas ayudas económicas para familias que tienen hijos en edad escolar, que 
ya se han puesto en marcha. Del 28 de mayo al 29 de junio se abre el periodo de solicitudes 
de las ayudas escolares para las familias de Cabrera de Mar. Estas ayudas son para los que 
tengan hijos o hijas en edad escolar, y son ayudas económicas para escuela bressol, 
comedor escolar, libros de texto, excursiones y trabajos de síntesis, casales municipales y 
otras actividades a valorar por los servicios sociales. 
 
El curso pasado hubo 32 solicitudes, y se beneficiaron 41 niños. Son ayudas que se pagan 
directamente a las escuelas o comedores y así las familias han de pagar solo un porcentaje 
del total del coste. Supone un gasto para el ayuntamiento de unos 35.000,00 euros por curso 
escolar, menos 8.000,00 que concede el Consejo Comarcal del Maresme, pero 
exclusivamente para las ayudas de comedor. Solamente era una información. 
 
Y luego, la operación Kilo de Carrefour, que voy a hacer una pequeña reseña. Se hizo una 
recogida de alimentos llamada Operación Kilo por este supermercado, que según lo que se 
recogiera Carrefour duplicaba esa cantidad. Tuvo bastante éxito y a nosotros, porque luego 
ellos lo distribuyen por diferentes bancos de alimentos, nos han tocado 1.400 kilos.  
Nada más importante.  
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, gràcies, Carmen. Donem ara la paraula a 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 una altra vegada. Era per informar-los. Com saben, estem en període de 
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matriculació. Llavors, l’escola del Pla, com vostès saben, la preinscripció va ser del 13 al 24, 
i en aquest moment tenim 50 preinscripcions a P3, de les quals 22 són de Cabrera, 22 de 
Vilassar i 6 d’altres poblacions.  
 
Llavors, tenim a P5 1, a primària 2, segon de primària 2, a tercer de primària 1, quart de 
primària 2, i a sisè 1. El període de matriculació serà del 21 al 27. Qui ho té segur són les 
places de P3, cosa que vol dir que conservem les dues línies, que és molt important per a 
nosaltres, això.  
 
Llavors, com vostès saben, l’escola bressol és diferent. Les preinscripcions, les 
matriculacions seran del 4 al 8 de juny, i estan obertes les preinscripcions fins aquest 
divendres, demà, dia 11, però els puc donar una mica..., perquè la gent va molt aviat. 
 
Nosaltres, bé, l’escola, ofertàvem a 0-1, 8 places, 1-2, 13, i 2-3, 6 places. I de moment, tenim 
demanades 6 per a 0-1, 18 per a 1-2, i a 2-3, 6. O sigui que si tot va bé, com sembla ara, 
anirem bé, perquè gairebé tots els nens de 0-1 són de Cabrera. Llavors, les visites que hem 
tingut d’1-2, de 18, 16 són de Cabrera també. Vull dir, no quedarà ningú en llista d’espera de 
Cabrera, però omplirem l’escola bressol. 
 
Llavors, informar-los que van arribar els estudiants del Canadà d’arqueologia, van arribar el 
dia 7 i estaran amb nosaltres fins el 16 de juny. Aquest any ho han allargat una mica. Del 7 
de maig a l’1 de juny estaran a Can Mateu, que ja els deuen haver vist, ja estan treballant 
allà. I del 4 al 15 de juny estaran a Can Modolell. Aquest any ens han visitat 9 estudiants, 4 
nois i 5 noies. I ja està, res més. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que gràcies, Montse. Donem ara la paraula al Sergi Teodoro, regidor 
de Promoció Econòmica, Festes i Joventut. Endavant, Sergi.  
 
El Sr. Sergi Teodoro José regidor del grup municipal del PDeCAT manifesta que gràcies. 
Començo amb les xifres de l’atur. Al mes d’abril tanquem amb 33 aturats, que representen 10 
menys que al mateix període 2017, i a nivell percentual representa un 6.36 per cent. Seguim 
treballant per disminuir els aturats, i evidentment portem tot aquest període on les xifres són 
més bones les d’aquest any que les del 2017. 
 
El punt d’informació turístic de la Font Picant està obert des de Setmana Santa, com ja els 
vaig notificar, obert els dissabtes i diumenges al matí. Fins el moment estem tenint molt de 
públic allà, que ens pregunta per diferents inquietuds que tenen, i treballarem en funció 
d’aquestes. La principal d’elles és com anar a altres punts de la muntanya, com la Creu, la 
Cova de les Bruixes o com altres punts que no coneixen. 
 
Des d’una de les guinguetes ens va venir una proposta, que és el concurs de tapes, que va 
començar el passat dia 4, per dinamitzar l’activitat de les guinguetes durant els mesos de 
maig i juny. Nosaltres el que demanem és que la part privada tingui aquestes iniciatives, i 
evidentment, quan venen els costos són molt reduïts i beneficien molt. Nosaltres hi actuem, i 
el que hem fet és la difusió i el disseny del tríptic, i es pot anar divendres, dissabtes i 
diumenges, en uns horaris concrets, que apareixen en el tríptic. 
 
Com vostès saben, a la RENFE s’han instal·lat quatre plafons de publicitat de “Gaudeix 
Cabrera”, de les visites guiades sobretot. Tenim un informe de l’impacte que té això amb la 
web, amb les visites de la web. Dir que hi ha un total, des del moment en què es van 
col·locar, 3.059 usuaris que representen un 1.350 per cent extra des del moment en què es 
van col·locar, o anterior, a ara. Entenem que aquestes dades són positives, i que l’aposta ha 
sigut bona. 
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Consell de festa major. Malauradament, la data que vaig portar al ple de març la vam haver 
de suspendre per una malaltia que vaig tenir. La nova data és el 23 de maig, a les 8 del 
vespre, a Can Martinet, on s’exposaran els punts d’èmfasi de la festa major. (Veu de fons.) 
23 de maig, a les 8 del vespre, a Can Martinet, on s’exposaran, entre altres coses, però les 
més rellevants són, com a punts d’èmfasi, la programació musical tancada, el cartell, el got i 
la samarreta, els dissenys, val? 
 
I per últim, acabar amb una valoració de la Festa de les Bruixes. Sincerament, a nosaltres 
ens ha sorprès molt l’impacte que ha tingut, no ens esperàvem, ni molt menys, tota 
l’afluència de públic que vam tenir dissabte. Malauradament, diumenge va ploure.  
 
Nosaltres presentàvem aquesta fira i aquesta festa com a desè aniversari dels Diables 
Macabres, com ells ens van proposar, però entenem que això ha anat molt bé i no descartem 
realitzar noves edicions. Aquesta fira anava a suplir el que és el mercat de Nadal que es feia 
per a la Marató, és a dir, aquest any no hi haurà mercat a canvi d’haver-hi aquesta fira. 
 
Coses rellevants. A part d’evidentment el cost de personal, aquesta fira ha tingut un cost, 
restant dels ingressos, de 1.357 euros. Hem tingut moltes subvencions per a totes les 
activitats de la fira, tant infantils com tot, i nosaltres treballarem perquè de la fira Iberoromana 
d’aquesta edició els costos baixin a favor de tenir més ingressos, val? 
 
I, per últim, destacar que va haver-hi una nova visita guiada a la Festa de les Bruixes a 
l’església, on la Fundació Burriac va col·laborar amb voluntaris i guies. Destacar que aquest 
mercat estava, sobretot, per potenciar el patrimoni i posar el valor el patrimoni medieval que 
tenim en aquesta població. Gràcies.” 
 
El Sr. Alcalde manifesta que 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 gràcies. 
Els volem informar que ja hem acabat el procés de selecció per cobrir la baixa de l’agutzil 
municipal, i que en breu procedirem a què es reincorpori la persona que el substituirà. 
 
Pel que fa als habitatges de protecció oficial de Cal Conde, recordeu que al març hi va haver 
el sorteig davant de notari, i seguint aquest procés es van venent els pisos de protecció 
oficial, seguint l’ordre del sorteig. En aquests moments queden dos pisos de protecció oficial, 
o de règim general, per vendre, i els que queden per vendre són els de règim concertat.  
 
Pel que fa a la sala de teatre La Maresma, continuem, com bé sabeu, o els grups de 
l’ajuntament, del consistori, amb converses. Concretament, vam tenir una reunió amb la 
Cooperativa Guardiola, no sé si fa aproximadament..., em sembla que era abans de 
Setmana Santa, l’equip de govern amb la resta dels grups de l’ajuntament, que estaven 
representats en aquell moment pel Sr. Toni García. És així, Toni? I aquesta reunió es va dur 
a terme amb representants de la Cooperativa La Guardiola, per mirar d’acostar posicions, 
d’arribar a un consens, de mirar punts en comú per veure si el conveni que tenim entre mans 
pot tenir, doncs, major consens, en definitiva. 
 
Pel que fa també a l’estudi de programació que teníem encarregat a la Diputació de 
Barcelona, i que l’ha redactat concretament el Sr. Xavier Guitart, doncs, també em sembla 
recordar abans de Setmana Santa, o just després de Setmana Santa, s’han fet les primeres 
presentacions. S’han fet tres presentacions a càrrec del redactor de l’estudi de programació, 
o avantprojecte. La primera presentació d’aquest estudi es va fer amb la Cooperativa La 
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Guardiola, la segona presentació es va fer a tots els membres del consistori, i la tercera a les 
entitats de Cabrera de Mar, especialment sensibilitzades amb les arts escèniques, és a dir, 
van assistir-hi el TAC, Cabrera és Espectacle i Grillats, i ara estem pendents de rebre 
l’estimació econòmica, una mica més acurada. I em consta, així m’ha informat l’arquitecte 
municipal, que aquesta tarda hem rebut aquesta estimació, però evidentment no puc donar-
vos dades perquè encara no hem tingut temps d’estudiar-la. Moltes gràcies. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, gràcies a tu, Núria. Donem ara la paraula a l’Enric Mir, 
regidor d’Obres, Serveis, Sostenibilitat i Esports. Endavant, Enric. 
 
El Sr. Enric Mir Nuet regidor del grup municipal d’ERC manifesta que gràcies. Bé, la 
informació que us donaré són els següents temes. D’Obres i Serveis, es per informar que a 
finals d’aquest mes està previst fer l’arranjament de l’antic Camí del Mig, la part de sorra, la 
part que hi ha per baix de l’autopista, que era una inversió prevista per al 2017, ja està licitat, 
ja està adjudicat, s’estan acabant de fer els plecs de contractes guals, i és una inversió que 
pujada un import de 176.705,00 €. 
 
De Medi Ambient, és per informar, com ja ha dit el Sergi, del tema de les tapes, que les 
quatre guinguetes s’han instal·lat ja i estan funcionant. Aquest cap de setmana s’instal·la 
l’última, ja porten dies funcionant, i de moment el servei, en haver licitat l’any passat, doncs 
ja tots han començat a instal·lar-se a la platja de Cabrera. 
 
Un altre és que demà divendres, dintre de totes les feines que ja comencem a preparar a la 
platja i a fer tots els serveis, que avui estaven instal·lant les dutxes, es farà la senda, que hi 
ha molts forats per tots els temporals i tot el que s’ha fet. Es farà un arranjament i 
s’arreglaran els esvorancs i els sots, que estan bastant malmès per tot el tema dels aiguats i 
per haver-se utilitzar per la gent, i perquè ningú pugui prendre mal en caminar. 
 
Després també, una altra informació que també afecta la platja és que el proper diumenge..., 
el dia 3 de juny, està previst fer una activitat patrocinada per l’empresa SOREA, en la que es 
retiraran plàstics del fons del mar i de la platja. Llavors, és una activitat que surt des del Port 
de Mataró, venen uns vaixells i es fa aquesta activitat a la platja de Cabrera. Han escollit un 
municipi del Maresme i han escollit Cabrera. Ens ho van proposar i nosaltres, com que 
estem pel tema del medi ambient i tots aquests temes, vam considerar que, bé, si ells ho 
veien adient... I està enfocat sobretot als nens, perquè siguin conscients de com és 
d’important mantenir les platges netes i com de malbé es fa el fons marí, i tot el tema de les 
deixalles, i dintre de l’activitat fan uns pallassos i fan una activitat que venen, i està pensat 
per a nens d’entre 5 i 12 anys, però també hi pot anar la gent gran. I està al Club Nàutic, se li 
ha ofert si pot donar les instal·lacions i ha dit que sí, que no hi havia cap problema. O sigui 
que serà per la part del Club Nàutic de Cabrera i la part de la platja del Molí. 
 
Després també, com ja us he informat abans, el passat 23 d’abril va començar a funcionar el 
tema de la fracció verda. De moment estem molt contents, actualment a data d’avui, avui, ja 
s’han donat 22 sacs a gent del municipi, ja s’han fet quatre recollides, demà és la quarta 
recollida, perquè es feia dilluns i divendres, i de moment està tenint molt bona resposta, i ja 
hem rebut correus de tres ajuntaments del Maresme en què ens demanen que els passem 
informació per implantar-ho, i com ja us he dit, ahir hi va haver una reunió en el consorci, on 
es vol fer un projecte amb el que es vol instaurar que als ajuntaments el tema de la fracció 
verda es comenci a implantar, perquè és un servei molt costós i es pot reciclar, i tot el que 
està fent l’ajuntament, que és la filosofia que volen seguir ells. 
 
El tema de l’abocador, que tu, Dani, em vas demanar visitar-lo. Els tràmits ja estan 
presentats a la Generalitat, ens ho tenen d’autoritzar, i de moment estem fent servir 
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l’abocador que tenim a Santa Margarita, que és el que fem servir. Quan estigui condicionat i 
tinguem els permisos us ho diré perquè l’anem a veure amb tots els que el vulguin veure, i el 
tractarem com es farà. Quan estigui ja tot en norma, i que la Generalitat ens ha dit que 
intentarà ser tan àgil com sigui possible. 
 
Després, una... No sé, perquè jo no tinc Facebook i no sé el que posa en el Facebook, però 
m’ha arribat que hi ha gent que es va sorprendre que talléssim un arbre molt maco que hi 
havia davant del Castellet. Llavors, és un arbre que estava, malauradament, malalt, tenia 
una malaltia que era un animal, un bitxo d’aquests que es diu coleòpter perforador, i estava 
mig arbre esquinçat. Llavors, hi havia una branca que ja s’estava caient i podia caure davant 
d’algú. Llavors, si hagués passat una persona per allà li hagués pogut caure l’arbre, i van 
decidir que ja que fèiem l’actuació, treure-ho. I a canvi hem plantat cinc pruners, seguint el 
criteri del Passeig dels Pruners, que els hem posat allà davant, i a sobre hem aprofitat i hem 
posat tres lledoners també, dintre del Castellet. O sigui que hem tallat un però hem posat 
vuit. A veure si també podem donar l’ombra que donava aquell arbre, que era molt maco. 
 
A nivell d’esports, informar-vos que si veieu molta gent pel municipi aquest diumenge, és 
perquè es fa una cursa d’orientació a tot el terme de Cabrera. Ho dic perquè si van 
desorientats és perquè s’estan orientant, perquè la cursa és d’orientació. Llavors, actuaran 
per tot el municipi, i és el segon any en què es fa, l’any passat ja es va fer i aquest any es 
torna a repetir. Sortiran des de Cal Conde i des d’allà ho faran. És el matí del diumenge. Si 
voleu participar, em sembla que podeu participar. 
 
Després, una altra informació és que s’ha publicat ja la convocatòria del concurs públic per a 
l’atorgament de subvencions a les entitats de Cabrera de Mar del 2018 a nivell esportiu, i que 
el termini és del 4 de maig fins el 23 de maig. Ho dic perquè és important que les entitats, 
com abans presentin els projectes, millor. 
 
Després també una informació. Del 8 al 10 de juny, el Club Bàsquet Cabrera organitza el seu 
aniversari i torneig d’estiu, que serà dels dies 8 al 10 de juny, que està previst que vinguin 
més de 300 nens participants, i que utilitzaran les tres pistes, perquè es veu que com que 
són molts equips i s’han de dividir per municipi, o sigui que veure molta gent de bàsquet 
aquest cap de setmana, suposo, i que és a la pista del pavelló. Llavors, hem mirat amb 
l’escola del CEIP que també utilitzin la pista, i les pistes de la plaça Nova Cançó Catalana 
també les utilitzaran. Aquestes seran les pistes que utilitzaran per fer el torneig. 
 
I per últim, us informo, que em sembla que ja ho he dit però jo ho recordo, perquè com que el 
pròxim ple que tindrem serà al mes de juliol, que aquest any, per primera vegada, els caps 
de setmana, els diumenges, hi haurà un servei de línia d’autobús. Vull dir, l’autobús és fins 
dissabte, i aquest any, a partir del 3 de juny fins el 16 de setembre, i els festius també, 
l’autobús també farà el servei. O sigui, la gent que vulgui baixar del centre a la platja, o pujar 
de la platja al centre, o moure’s per a qualsevol activitat, doncs, utilitzarà l’autobús, hi haurà 
transport públic tots els dies de la setmana, val? Moltes gràcies. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, Enric, gràcies a tu.  
 
Bé, per part meva, primer informar d’una sèrie de mesures que estem aplicant al Pla de 
l’Avellà, referents a temes de mobilitat. Concretament, el que estem fent és aplicar la 
normativa que estableix el pla de seguretat viària municipal, que vam aprovar per unanimitat 
en aquest ple fa uns dos anys, i més en concret el que estem fent és garantir la visibilitat dels 
passos de vianants d’aquells carrers on es pot aparcar amb un pas de vianants, per tal que 
no es pugui estacionar un vehicle just abans del pas de vianants, i d’aquesta manera 
garantim la visibilitat dels conductors i evitem accidents, o com a mínim assegurem que 
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millorem la seguretat viària.  
 
Això no s’ha acabat, aquesta actuació. De moment ens han pintat les línies grogues 
corresponents, però en alguns carrers s’han de pintar encara, i en d’altres s’ha de fressar la 
línia que marcava l’estacionament, tant si era àrea verda com no. Vull dir que encara no s’ha 
acabat, la setmana que ve esperem acabar-ho, i també la setmana que ve procedirem a 
pintar, ara ja un cop aprovada la modificació de l’ordenança, de verd els carrers que hem 
comentat abans: carrer Montjuic, Ronda Catalunya i carrer Montblanc. 
 
Altres temes per informar. Respecte a la Diputació de Barcelona, ja s’han concedit els ajuts 
del programa Xarxa de municipis 2018, i com que ja havíem rebut altres subvencions, volia 
fer una mica de resum de tot el que ens han concedit. Pel que fa al programa Xarxa, ens han 
concedit un total de 19 ajuts, per un import de 77.166,00 euros, i ens han denegat només 2 
dels que havíem sol·licitat. Per tant, dels 21 sol·licitats, 19 concedits, uns parcialment i altres 
per tot l’import, i només 2 denegats. 
 
També havíem rebut el fons de prestacions, per un import de 27.879,94 euros, però això ja 
ho teníem. I també recentment, ara fa tres setmanes, ens van comunicar la concessió dels 
ajuts corresponents al programa complementari de reforma i millora d’equipaments locals, on 
nosaltres optàvem a 6 ajuts. D’aquests 6 ens han concedit 2, en concret 50.000,00 euros per 
a aquest any 2018, per a l’obra del teatret de Cal Conde, que tenim pendent d’executar, que 
és una inversió prevista en el 2017, i 17.883,00 euros per a millores en la biblioteca, que ens 
les concediran l’any 2019. I també ens han concedit, dins del Programa complementari per a 
la garantia del benestar social del 2018, 16.400,00 euros.  
 
Tot plegat suma, a falta d’altres ajuts que esperem rebre al llarg d’aquest any, 189.331,77 
euros, per part de la Diputació de Barcelona, que Déu n’hi do.  
 
Un altre tema que us volia informar és que ens ha arribat justament ahir, i que ja l’he informat 
a la comissió informativa d’Urbanisme, Obres, Serveis i Activitats, és que el Ministerio de 
Medi Ambient ja ha calendaritzat les actuacions per reparar el tram de la nostra costa, afectat 
com a conseqüència dels temporals dels dies 2 i 3 de març, sobretot el dia 2 de març, i en 
concret, les actuacions que duran a terme, que seran la setmana del 28 de maig, són les 
següents: arreglaran les rampes d’accés a la platja, arreglaran el passeig marítim, el que ells 
denominen “senda”, i arreglaran les esculleres. I la sorpresa... Les esculleres, el tram 
d’escullera que han estat malmesos, sobretot a la part de la platja de Santa Margarida.  
 
La sorpresa és que també faran una aportació de sorra. Concretament, aportaran en els 
primers 350 metres, a partir de l’estació depuradora de bombeig, on està situada la 
guingueta Bruma, per entendre’ns, d’allà cap a Mataró, al llarg de 350 metres, donaran una 
amplada de vint metres, amb una aportació de 13.125 metres cúbics. I després, a partir de 
més o menys Costamar, fins arribar al final del passeig, al final de la senda, doncs, al llarg de 
200 metres faran una aportació amb una amplada de vint metres, en total 12.000 metres 
cúbics. Als primers 350 metres, l’amplada que deixaran de platja és de 15 metres, afegiran 
15 metres a l’amplada actual, i en el segon tram, que pràcticament no hi ha platja, deixaran 
una platja de 20 metres.  
 
En total, estem parlant de 25.125 metres cúbics, que és una petita aportació comparat amb 
la regeneració que caldria, però bé, és un pedaç a falta de que s’implementi el que ja hem 
comentat tantes vegades, que és la solució definitiva, ja aprovada fa ara tres anys, i que 
esperem que en els propers anys la puguem veure, que consisteix en la regeneració, molt 
més àmplia, de la platja, i alhora la implantació de dos espigons que retinguin la sorra que 
s’hagi aportat. Bé, això pel que fa al tema de la platja. 
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I per últim, informar-vos que hem rebut del Cadastre, de fet, com cada any, però com que no 
ho dèiem, aquest any ho volem dir, el Cadastre cada any ofereix als ajuntaments la 
possibilitat d’aplicar una quota d’actualització, un coeficient d’actualització dels valors 
cadastrals, de manera que els ajuntaments no hagin de fer una revisió cadastral, amb tot el 
que comporta d’una ponència, estudis, etcètera, sinó que és automàtic, eh?, i si ho acceptes, 
l’any següent tots els valors cadastrals augmenten el coeficient que li correspon a cada 
municipi, en funció de quan va ser la data de l’última revisió cadastral. Doncs, bé, un any 
més l’Ajuntament de Cabrera de Mar decideix renunciar a l’aplicació d’aquest coeficient. Ho 
dic perquè ens conviden de manera molt amable a aplicar els coeficients d’actualització, i 
que si ho volem fer ho hem de comunicar abans del 30 de maig. Doncs, un any més no ho 
comunicarem, de manera que seguim complint el nostre compromís que mantenim l’impost 
de béns immobles intacte en tot el mandat, i des de fa ja uns quants anys. 
 
Molt bé, dit això, passem ara la paraula als diferents grups de l’oposició. Comencem per 
Gent per Cabrera, per a precs i preguntes. 
 
La Sra. Anna Maluquer Ferrer regidora del grup municipal de GxC manifesta que sí, gràcies. 
Bé, celebro això de la quota cadastral, i que ho diguis, perquè així també ens assabentem, 
després de la regularització que hi va haver l’any passat.  
 
Sí, voldria preguntar-li a la Sra. Montserrat Reig si el consell escolar es reuneix, perquè a mi 
no se m’ha convocat més des de fa... 
 
La Sra. Montserrat Reig Pascual regidora del grup municipal d’ERC manifesta que des de 
l’any passat no se l’ha convocada. 
 
La Sra. Maluquer manifesta que no, em sembla que fa més, eh? 
 
La Sra. Reig manifesta que no, l’any passat vam fer el consell escolar, que és un, el consell 
escolar municipal, i ara es fa aquest mes, però encara no tenim dates. Estàvem esperant 
matriculacions, perquè vaig parlar amb les directores, i de Sant Feliu també, i em van 
demanar a veure si ho podíem retardar.  
 
Jo he parlat amb l’Imma, que és la cap d’Administració, per veure quin dia podíem posar, i no 
sé si serà l’última de maig o la primera de juny, hem quedat, però ens feien falta, ens van 
demanar això. L’any passat ens vam reunir, sí.  
 
La Sra. Maluquer manifesta que potser era l’època en què jo vaig ser fora. No sé... No, com 
que alguna vegada m’havia passat que no m’havien convocat perquè no sortia en l’acta de la 
prèvia o alguna cosa així, doncs, era per... 
 
La Sra. Reig manifesta que no, no, de moment no hi ha la convocatòria, perquè estàvem 
pendents d’això, eh? Perquè d’aquesta manera després ells fan el calendari en funció també 
de si hem aprovat els dies de festa, i de moltes coses. Ho volia fer el mes passat i m’han 
demanat que ho deixés, i un dia d’aquests els convocaran, eh? 
 
La Sra. Maluquer manifesta que referent a la fira medieval, sé que ens van comentar des de 
l’escola de música que els nens i els intèrprets no tenien aigua. No sé qui, si és la Montserrat 
o... 
 
El Sr. Sergi Teodoro José regidor del grup municipal del PDeCAT manifesta que no és veritat 
això.  
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La Sra. Maluquer manifesta que no és veritat?  
 
El Sr. Teodoro manifesta que no. Tenien tota la beguda que volien, i al final... Vull dir, hi havia 
una barra i se’ls va convidar. 
 
La Sra. Anna Teixidó Sardà regidora del grup municipal de GxC manifesta que jo sé que la 
secretària de l’escola ho va haver d’anar a demanar, perquè els nens estaven morts de calor 
i no tenien ni una ampolla d’aigua.  
 
El Sr. Teodoro manifesta que el director... Clar, jo amb la secretària no vaig parlar, jo vaig 
parlar amb el director, i el director n’estava informat. Ho apuntarem. 
 
La Sra. Teixidó manifesta que per a la propera vegada compteu-hi, perquè per l’import que 
significa... 
 
La Sra. Maluquer manifesta que sí, per cert, he llegit també en un dels decrets que la Sra. 
Montserrat Molina ha fet una baixa voluntària, dins de... Bé, estava repartida, no?, entre el 
Departament de Comptabilitat, o potser, tu Núria... 
 
La Sra. Núria Pera Maltes regidora del grup municipal del PDeCAT manifesta que a veure si 
me’n recordo bé. La Montse Molina estava contractada en aquest ajuntament a través d’un 
pla d’ocupació. En el seu moment, i fa temps, la Montse Molina es va presentar a unes 
proves al Consell Comarcal de tècnica de Joventut. En aquest pla d’ocupació que ocupava a 
l’ajuntament, estava com a auxiliar administrativa. Ella va fer les proves al Consell Comarcal 
de tècnica de Joventut, i la van cridar, o sigui, a veure, perquè s’incorporés perquè hi va 
haver una baixa, i com que havia aprovat les oposicions, doncs, la van cridar per si volia 
ocupar aquesta plaça. Per tant, entenem que per al seu... Exacte, ha tingut una millora 
professional important, perquè d’auxiliar, i d’un pla d’ocupació, passa al Consell Comarcal, 
amb una plaça de tècnica de Joventut.  
 
La Sra. Maluquer manifesta que no, no, fantàstic, era senzillament saber-ho. 
 
La Sra. Pera manifesta que no, el que passa és que havia de fer memòria perquè no ho 
tenia... 
 
La Sra. Maluquer manifesta que després, dins del que és aquesta quantificació que ens ha 
dit, o aquest estudi econòmic que s’està fent sobre els projectes del teatre de la Cooperativa, 
s’està quantificant la sala La Maresma. Quina opció és la que es quantifica, de les quatre 
que es van presentar? O totes quatre? 
 
La Sra. Pera manifesta que a veure, es van presentar quatre opcions –es van presentar 
quatre opcions– i es quantifiquen les quatre, el que passa és que jo ja he dit que aquesta 
quantificació o aquesta estimació econòmica s’ha rebut aquesta tarda, per tant, pràcticament 
no hem tingut temps ni de mirar res de les quantificacions. Sí que amb l’alcalde ho estàvem 
mirant, amb l’arquitecte municipal, i realment estaven quantificades les quatre opcions que 
es van presentar en el seu dia. Però no puc explicar res més, perquè, ja et dic, s’ha rebut a 
les 4 de la tarda. Gràcies. 
 
La Sra. Maluquer manifesta que d’acord. I després, pel que fa al teatret de Cal Conde, això 
s’havia pressupostat en uns 40.000,00 euros, o 60.000,00? Però alguna intervenció s’havia 
començat a fer ja, no? 
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La Sra. Pera manifesta que a veure, el que s’ha començat a fer a Cal Conde, en el teatret, és 
l’enderroc, es va començar a fer l’enderroc, i bé, estava pressupostat, ara no ho puc precisar, 
però en 62 o un import així. El que s’ha fet és l’enderroc, no s’ha fet res més. 
 
La Sra. Maluquer manifesta que d’acord. Sí, després també pel tema de Cal Conde, dels 
pisos, hi ha tot el tema de les quotes d’urbanització, que això en principi s’hauria de cobrar, 
però voldríem saber quins passos se segueixen perquè això es faci efectiu. 
 
La Sra. Pera manifesta que a veure, en aquests moments, si ho recorden, perquè tots són 
processos llargs i fa temps que estan en marxa, el conveni el que marcava, el conveni que el 
POUM va assumir per a Cal Conde, el que deia era que la urbanització es portaria a terme 
amb el règim de compensació. Règim de compensació vol dir que són els propietaris els qui 
tiren endavant amb la urbanització. 
 
L’ajuntament en el seu moment, com que aquesta urbanització ja havia d’estar executada, 
l’ajuntament va ser d’alguna manera cautelós en aquest sentit, i el que va fer va ser canviar 
la gestió de la urbanització de compensació a cooperació. Què vol dir? Que l’ajuntament té 
tota la responsabilitat i pot tirar endavant la urbanització de l’àmbit, i per tant, gira quotes als 
propietaris.  
 
Però dit sigui de passada, i jo crec que és un tema bastant important, en aquests moments 
l’ajuntament ho té tot preparat perquè el projecte d’urbanització en el seu moment ja es va 
aprovar, i el que sempre ha dit l’ajuntament és que en tot cas el que farà, i ho té tot preparat 
així, és urbanitzar per fases. Però des de fa temps també, i paral·lelament a tota aquesta 
gestió administrativa i tècnica que s’està duent a terme, el que es fa també és parlar amb els 
propietaris perquè també tenen ganes de tirar endavant la promoció que els toca en aquest 
àmbit. I en aquests moments, doncs, les negociacions jo crec que van per bon camí, però no 
puc dir res més perquè són..., estan una mica en el terreny que encara no sabem cap a on 
anirà. 
 
Matiso: Cal Conde està regit i té dos propietaris; un és POLSAR, que a la vegada té dos 
propietaris, que és qui ha de tirar endavant la urbanització, i un tercer, que és la Sra. Escolà, 
que té uns terrenys. Són, per tant, dos propietaris i tres potes, no? I en aquests moments el 
que s’està negociant, pel que sé, és que quedi això en mans d’un sol propietari. Però en 
aquests moments jo no sé com està encara. Per tant, això pot canviar. Però l’ajuntament ho 
haurà d’estudiar, evidentment. 
 
La Sra. Maluquer manifesta que no, ja està. I després, només per acabar, en el darrer ple, 
com que es va allargar molt i hi havia altres temes importants a tractar, m’hauria agradat dir-li 
al Sr. Meroño, que va dir que sí que es feia política amb aquella moció que es va presentar 
perquè la Generalitat fes front al deute contret amb les escoles bressol. Jo, quan em 
refereixo a fer política, a vegades és política de partit, no? M’agradaria saber si en aquell 
moment hi hagués a la Generalitat un govern socialista, si vostè estaria fent aquesta 
reclamació, o al revés, no? Si hi hagués un govern socialista, si vostè s’hauria abstingut. A 
vegades, quan em refereixo a la política, és en aquest sentit, no en el fet, evidentment, 
d’arribar a acords i de parlar les coses. I ja està.  
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Ningú més de Gent per Cabrera? No? Val, doncs dono 
la paraula al Sr. Daniel Meroño, del Partit dels Socialistes de Catalunya. Precs i preguntes, si 
us plau. 
 
El Sr. Daniel Meroño Lombera regidor del grup municipal del PSC manifesta que sí, seré 
breu, intentaré ser breu, perquè suposo que la gent voldrà fer preguntes. No, primer 
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responent per al·lusions. El que comentes, Anna, home, jo crec que ha quedat clar si faig 
política de partit o no. Ho has vist amb la moció del corall, el que ha passat, qui feia política i 
qui fa política ara. 
 
La Sra. Anna Maluquer Ferrer regidora del grup municipal de GxC manifesta que bé, però el 
govern està en mans del PP, no? Bé, és igual. 
 
El Sr. Meroño manifesta que home, escolta, Anna, jo també et puc dir que segons quines 
mocions polítiques s’accepten millor que d’altres. La del corall ens ha semblat estupenda i a 
altres potser no ens sembla tan estupendes quan sent un partit apolític t’hauria de resultar 
igual d’estupendes, però potser tenim certes tendències. També t’ho puc dir jo això, us ho 
puc dir, és així. 
 
La Sra. Maluquer manifesta que sí. 
 
El Sr. Meroño manifesta que el govern està aquí, home. Res, començo amb les felicitacions, 
com sempre –començo amb les felicitacions, com sempre. La Fira Medieval, un èxit, Sergi, i 
et vaig que ho diria en el ple. Vull dir que et felicito. Sí que haig de comentar que el seguici 
de la colla de Tàrrega i dels gegants de la setmana anterior va ser un desastre. I a més, que 
segurament a tu et passa el mateix que a mi, que abans que comenci ja saps si anirà bé o 
no anirà bé, en funció dels in-puts que reps de la gent. Jo, a la Fira Medieval no vaig haver 
de dir-li a ningú “pugem al centre, a la fira”, m’ho van dir. O sigui, els amics, “escolta, hi ha 
això i tal, pugem”. En canvi, en altres actes has d’arrossegar la gent. Segur que sabeu del 
que parlo. Vull dir que abans de començar, ja saps per on aniran les coses. 
 
També felicitar la Montse pel premi literari de Sant Jordi, i vinculant-lo amb el tema del 
consell escolar, aviam, l’escola del Pla de l’Avellà ja té un concurs literari. Llavors, hi ha el 
concurs literari de la biblioteca, en la qual participa principalment nens del Sant Feliu, perquè 
els nens del Pla de l’Avellà, com que ja tenen el seu concurs literari... No, participen tots, ja 
ho sé, que participen tots, però qui hi havia allà? Quina proporció? (Veu de fons.) Bé, 
doncs... 
 
La Sra. Montserrat Reig Pascual regidora del grup municipal d’ERC manifesta que perquè ho 
sentin. A veure, en proporció hi havia tants de l’escola Sant Feliu com del Pla, l’únic que el 
jurat tria... Hi ha, com tu saps, professores de l’escola Sant Feliu, professors del Pla de 
l’Avellà, i tothom. Llavors, ells decideixen qui té menys faltes d’ortografia, el que està més 
bé... Jo no m’hi poso, en això. Però hi havia tants treballs d’una escola com de l’altra, aquest 
any. 
 
El Sr. Meroño manifesta que doncs, els guanyadors o els representants eren majoria en un 
sentit. Doncs, és preocupant, eh?, per reflexionar, si és així realment. De fet, jo el que anava 
a proposar de cara al consell escolar es veure si es podia unificar els dos concursos literaris 
de les escoles. 
 
La Sra. Reig manifesta que a veure, no és un concurs literari de la biblioteca, és premi Antoni 
Isern, com tu saps. Això no té res a veure amb el que fan les escoles. Però jo també t’haig de 
dir que, sabent-me molt de greu, molt, el que vaig a dir ara, és que tenien molta més qualitat 
l’escola d’aquí dalt que la d’allà. Van triar malament els professors? No t’ho puc dir. Però que 
em sap molt de greu. Tu saps que la meva neta hi va, eh?, i en sóc defensora. I amb els 
mestres n’hi havia la Sabina, n’hi havia diversos mestres, i es va parlar aquest tema. Siguem 
clars. 
 
El Sr. Meroño manifesta que és preocupant, sí, sí. Doncs, és una cosa que es pot transmetre 
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a l’escola, al consell escolar. O sigui, jo crec que és un dels temes que s’ha de parlar en el 
consell escolar municipal, la confluència de les escoles, i com participar amb aquestes 
coses. 
 
Val. voldria comentar el tema de La Maresma. No sé si ho he entès bé, eh?, això que heu 
rebut o no heu rebut. La meva sensació, de la presentació que ens va fer, és que se’ns va fer 
una presentació d’un estudi d’alternatives d’inversió, de reforma de l’equipament, sense 
costos d’urbanització, sense costos de... No, la urbanització només és el carrer.  
 
El Sr. Alcalde manifesta que estava contemplada tota la urbanització, que era l’enderroc del 
darrere en els casos de l’opció C i D, i el tema del carrer i urbanització de la plaça i demés. 
Sí, sí.  
 
El Sr. Meroño manifesta que i la resta d’urbanització? 
 
El Sr. Alcalde manifesta que com, la resta? No hi ha resta. 
 
El Sr. Meroño manifesta que bé, a la plaça... (Veu de fons.) Sí, clar, la plaça...  
 
La Sra. Núria Pera Maltes regidora del grup municipal del PDeCAT manifesta ara hem rebut 
una estimació d’aquest cost econòmic. 
 
El Sr. Meroño manifesta que val. Llavors, que s’haurà de sumar a aquest altre cost. 
 
La Sra. Pera manifesta que no ho sé. Jo el que proposo és que aquesta estimació... Ara és 
que no sé de què estic parlant, l’he vista així... Per tant, tornem-ne a parlar, ara no fem aquí 
un tema de l’estimació econòmica, perquè ho dic i ho torno a repetir, no sé de què estic 
parlant ara. 
 
El Sr. Meroño manifesta que val. I costos d’explotació també, hem de conèixer els costos 
d’explotació, el mateix que parlàvem abans del tema de la jardineria. O sigui, aquí només es 
va presentar un cost d’inversió de reforma de local i de..., bé, de demolició també de la nau 
del darrere, i també del vial per connectar amb la plaça per temes d’evacuació i tal, però 
vinculat al local en sí, no a la urbanització del sector. Això és el que vull dir. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que un moment, perdó. És que no hi ha urbanització, és que és el 
sector això, eh? No hi ha urbanització del sector. O sigui, és que s’acaba aquí el sector. El 
sector està acotat entre el Torrent de Sant Feliu i Anselm Clavé. És el que es veu, es crea el 
passatge i s’endreça la plaça. S’anivella... Això estarà comptat també, eh? Això ens ho van 
presentar. 
 
El Sr. Meroño manifesta que aquí no estava, aquí no ho estava. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que sí. Bé, jo els números no els vaig veure perquè estava com 
d’aquí a allà, però ja els veuré. 
 
La Sra. Anna Teixidó Sardà regidora del grup municipal de GxC manifesta que sí, sí, 
perdoneu. Jo m’ho vaig apuntar i els costos d’urbanització eren uns 150.000 euros... 
 
El Sr. Alcalde manifesta que sí, però falta per concretar, i estaven... 
 
La Sra. Teixidó manifesta que faltava concretar, sí. 
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El Sr. Alcalde manifesta que això ens ho han enviat ara, que no ho he pogut veure. He vist 
que ho havien enviat... Núria, no ho hauries d’haver dit! 
 
La Sra. Núria Pera Maltes regidora del grup municipal del PDeCAT manifesta que ara ho 
anava a dir, no ho hauria d’haver dit –no ho hauria d’haver dit– perquè, és clar, està 
claríssim, que no ho hauria d’haver dit. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que això es diu excés de transparència. 
 
La Sra. Pera manifesta que no, normalment no dic massa, però mira, un dia que parlo... 
 
El Sr. Daniel Meroño Lombera regidor del grup municipal del PSC manifesta que 
segurament... Voldria preguntar també pel tema de la implantació dels aires condicionats de 
l’escola pública. Enric, a veure si tens informació al respecte, perquè he sentit que igual no 
es fa, que si es fa, que si no es fa. 
 
El Sr. Enric Mir Nuet regidor del grup municipal d’ERC manifesta que està complicat, perquè 
hem demanat a una empresa que es dedica a eficiència energètica a veure com es pot fer. 
El que sí que farem segurament és una actuació, portem un mes mirant què es pot fer, i el 
que sí que farem és una actuació segurament en la sala dels ordinadors, que és la sala en 
què hi ha més calor, i pels aparells, que si no es pengen molt, allà podem fer una actuació.  
 
Quant a la resta, ens han recomanat que es faci un estudi energètic d’eficiència energètica 
de tot el centre, perquè així agafes estiu i agafes hivern, i llavors veure quines millores es 
poden fer, perquè potser fent algunes actuacions pel tema de voreres, el tema de volades, el 
tema de vidres o el tema de posar en alguns punts estratègics algunes reixetes o alguna 
cosa així, es pot aconseguir baixar aquestes temperatures, perquè per fer una inversió s’han 
de posar tants aparells d’aire condicionat, que la quantitat és molt gran. Llavors, estem fent 
un estudi, i quan estigui l’estudi el presentarem per veure quina és la millor solució. 
 
El Sr. Meroño manifesta que ho dic perquè l’estiu està a la vuelta de la esquina i... 
 
El Sr. Mir manifesta que un mes i vint dies.  
 
El Sr. Meroño manifesta que val, ja està. Per la meva part, només voldria fer esment a la 
sentència aberrant pel que fa a la violació múltiple que hi ha hagut a aquesta noia als San 
Fermines de Pamplona. Jo crec, i ho lligo una mica amb la moció del tema de la separació 
de poders i tot això, el que hem de reclamar són les estructures d’estat que siguin obertes de 
ment, que siguin modernes, en concordança amb els temps actuals, que siguin una mica 
progressistes, que evitin casos com aquests. I bé, volia deixar constància, ja que ningú ha 
comentat el tema. Jo crec sincerament que no és un problema de separació de poders, el 
problema és qui regeix el poder, qui l’està regint, i el poder és que l’està regint aquesta gent, 
i aquesta gent és la que s’ha de canviar. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, d’acord. Donem la paraula a la María José Cortada, 
regidora no adscrita. Precs i preguntes, si us plau? 
 
La Sra. María José Cortada Manchado regidora no adscrita manifesta que sí, a veure, faré 
dues qüestions. Tenia diverses més, però les deixaré per al pròxim ple. Dues coses: una és 
si podria explicar això que ha dit, que ens han vingut a veure aquests estudiants del Canadà, 
que fa uns anys que repeteixen aquesta visita; i si aquestes visites redunden en uns estudis, 
memòries o resums de tot allò que troben, que queda aquí, al poble, o com Cabrera rep un 
benefici cultural i de coneixement d’aquestes visites.  
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Després, a en Sergi Teodoro, molt bé, felicitar-lo per la fira, és veritat, però sí que sembla 
que existien certa confusió en el tipus de fira que era, perquè m’havien dit “això és la fira 
Iberoromana”, i això havia quedat poc clar. 
 
I després, a més a més, amb el tema de les tapes i aquest concurs, volia preguntar si a part 
de les guinguetes, que estan molt bé, és una idea molt bona, si s’havia estès a tot el que són 
els bars i centres d’aquests, ja que l’ajuntament fa aquesta ajuda a nivell de promoció i de 
tríptics, no?, com a font del turisme també, perquè visitin altres punts de Cabrera, ja que tots 
són... Ja està. 
 
La Sra. Montserrat Reig Pascual regidora del grup municipal d’ERC manifesta que bé, li diré 
que aquests estudiants que venen cada any, que són estudiants d’història del Canadà, de 
diferent universitat que l’altra vegada, fan un treball, una memòria, que està dirigida per 
l’Àlex, ara no me’n recordo del cognom, que és el professor català que viu allà i que ve amb 
ells a fer-ho, però sobretot són les seves pràctiques, que els toquen a la universitat. I és venir 
a treballar aquí gratuïtament, això és el que venen a fer. 
 
La Sra. Cortada manifesta que no, si això ho sé, però a part d’això, ja que ho fan, del 
coneixement que tenen, si ens aporten alguna cosa en el sentit de dir, bé, doncs, ja que 
venim i... Sí que treballen gratuïtament, evidentment, són pràctiques que han de fer, i que 
podem agrair que escullin Cabrera per fer-ho, però clar, en la seva feina també descobreixen 
coses que a mi, a nivell personal, sí que m’agradaria conèixer aquests estudis que fan i tal. 
Si nosaltres ho rebem o no... 
 
La Sra. Reig manifesta que clar, estan sota la supervisió de l’arqueòleg municipal, i llavors 
tenen..., ells contracten la Judith Vico per fer..., però tot el que troben queda aquí, a Cabrera, 
i ho porta l’arqueòleg municipal. Llavors ells, quan acabin la carrera, si fan un projecte o fan 
alguna cosa, suposo que escriuran que van fer les pràctiques a Cabrera, no? Però ara, en 
aquests moments, són estudiants. 
 
La Sra. Cortada manifesta que no deia això però vaja, ja parlarem en el pròxim ple, perquè 
és que no em referia a això. 
 
La Sra. Reig manifesta que no t’entenc la pregunta que m’estàs dient, eh? 
 
La Sra. Cortada manifesta que és igual, noia. 
 
La Sra. Reig manifesta que són estudiants en pràctiques. (Veu de fons.) Sí, clar. Ells no 
generen documentació, ells tenen el professor i l’arqueòleg a sobre. O sigui ells, si treuen 
alguna cosa, van fent, però ens ho quedem nosaltres, tota la documentació, ells no 
s’emporten res.  
 
El Sr. Sergi Teodoro José regidor del grup municipal del PDeCAT manifesta que primer de 
tot, agrair les felicitacions tant de la María José i del Dani, sobre el mercat medieval i la Festa 
de les Bruixes. És possible que s’hagi confós, que certa gent hagi confós, per la data, si era 
la fira Iberoromana. Nosaltres des del principi, en tota la difusió que hem fet, hem posat 
“Festa de les Bruixes i mercat medieval”. Aquest era el títol que nosaltres vam donar-li, i tota 
la difusió ha anat per aquesta via.  
 
Pel que fa al concurs de tapes de les guinguetes, nosaltres, des de principis d’any, teníem la 
proposta de fer per festa major un concurs de tapes obert a tota la restauració, val? Que 
aquest no supleix el que nosaltres volem seguir fent. En venir una iniciativa privada, que això 
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va ser a finals de març, per fer aquest concurs de tapes, molt enfocat a un objectiu que era 
dinamitzar l’activitat de la platja durant els mesos de maig i juny, no vam trobar oportú obrir-
ho a més gent, a més establiments, ja que entenem que ja hi haurà el concurs de tapes de 
veritat.  
 
És a dir, el que ells volen és dinamitzar l’activitat, no volen ni un premi ni un reconeixement ni 
res. De fet, ells paguen els premis, ells paguen les plaques, ells ho fan tot, l’únic que fem 
nosaltres era la difusió, perquè nosaltres tenim més mitjans que ells, val? Està aclarit? 
 
La Sra. Cortada manifesta que abans també has parlat de fer un tríptic i tot això. 
 
El Sr. Teodoro manifesta que sí, sí, és l’únic que hem fet des de l’ajuntament, el tríptic, el 
disseny del tríptic i la difusió a través de les xarxes socials. Sí, sí. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Doncs, si no hi ha res més, donem per finalitzat el ple. 
Gràcies a tothom.  
 
I no havent-hi res més de què tractar, s’aixeca la sessió d’ordre de la Presidència, essent 
tres quarts d’onze de la nit, en lloc i data UT SUPRA, que com a Secretari en certifico.  

 
Vist i Plau,  

El Secretari                   L’Alcalde 
 
 


