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Ple ordinari de data tretze de setembre de dos mil divuit. 
  
A Cabrera de Mar, comarca del Maresme, a tretze de setembre 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, Sr. Daniel Meroño Lombera, Sr. Antoni García Lozano i el Sr. Sergi Teodoro 
José. Excusa la seva presència la Sra. Maria José Cortada Manchado. 
 
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 ACTA ANTERIOR 
 
El Sr. Alcalde manifesta que passem, doncs, al primer punt del Ple, que és l’aprovació de 
l’acta anterior. 
  
L’acta ja ha estat esmenada, en principi, en algunes coses que hi havia, però si algú té 
alguna esmena més a fer… L’acta del 12 de juliol del 2018.  
 
(Veus de fons.) 
 
No, no, les esmenem abans ara; en lloc de fer les esmenes aquí en el Ple, les esmenem 
abans i quan l’entreguem ja estan amb les esmenes festes. Des de fa tres plens, em sembla, 
que ho fem així. 
 
Hi ha alguna… (Veus de fons.) Però si algú ha vist alguna esmena que se’ns hagi passat… 
No? Doncs, podem donar l’acta per aprovada? 
 
Vinga, doncs, aprovem l’acta. 
 
El Consistori per unanimitat acorda aprovar l’acta de la sessió ordinària del dia dotze de juliol 
de dos mil divuit. 
 
2. DESPATX OFICIAL 

 
No n’hi hagueren. 

 
3. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA 

 
El Sr. Alcalde manifesta, doncs, passem al punt 3, que és donar compte dels decrets de 
l’Alcaldia.  
 
Ens informa el Sr. Secretari.  
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El Sr. Secretari manifesta que en principi del que donem compte en aquest Ple és la relació 
de decrets dels números 527 al 643, que correspon al període comprès entre el 29 de juny 
del 2018 fins al 29 d’agost del 2018. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, gràcies, Sr. Secretari. 

 
4. HISENDA 
 
4.1. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL 2017.  

   
Passem al punt 4.1, que és l’aprovació del compte general del 2017. També ens ho explica el 
Sr. Secretari.  
 
El Sr. Secretari manifesta que és la proposta d’acord que ens presenta el regidor d’Hisenda 
d’aprovació del compte general de l’any 2017. La Comissió Especial de Comptes, en sessió 
de data 12 de juliol de 2018, informà favorablement el compte general de 2017, integrat pel 
de la mateixa corporació local i el de l’empresa municipal de Gestió Iniciatives Cabrera, SA. 
 
El compte general ha estat sotmès a exposició pública mitjançant anunci publicat al Butlletí 
Oficial de la província de data 19 de juliol, al taulell d’anuncis de l’Ajuntament, i no havent-se 
presentat reclamacions, esmenes o observacions durant l’exposició pública, segons certificat 
que consta a l’expedient. 
 
Els fonaments de dret són a l’article 212.3, 212.4 i 212.5 del text refós de la Llei d’Hisendes 
Locals. I es proposa, un cop complert el tràmit, aprovar el compte general de l’any 2017 
corresponent a l’Ajuntament i a l’empresa municipal GICSA, que és Gestió Iniciatives 
Cabrera, SA. 
 
El segon acord, que és retre l’esmentat compte general a la Sindicatura de Comptes d’acord 
amb el que determina l’article 212.5 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Bé, l’aprovació del compte general és un tràmit que normalment ja es realitza. En aquest 
cas, aprovem el compte general corresponent a la…, és la comptabilitat corresponent a 
l’exercici del 2017. I perquè tinguem així una idea, bàsicament el que aprovem és tots els 
llistats de la comptabilitat, i el que es fa és l’anàlisi per…, bé tal com diria la normativa, es 
mostra la imatge fidel del patrimoni, la situació financera dels resultats econòmics i de 
l’execució del pressupost, tant de l’Ajuntament com de la societat. 
 
Legalment, aquest tràmit s’ha de fer amb aprovació definitiva abans del dia 1 d’octubre, i per 
aquest motiu, es va fer la Comissió Especial de Comptes el juliol. Hem fet la publicació; no hi 
ha hagut al·legacions. I ara el portem per aprovar definitivament. 
 
El que és important, també que es tingui en compte, és que realment l’aprovació no vol dir o 
aquesta votació no comporta…, és a dir, no vol dir que s’estigui conforme amb el contingut 
dels assentaments comptables, i no genera cap tipus de responsabilitat votar-hi a favor, sinó 
que és més un tema d’un tràmit. En aquest sentit ho estableix també la regla 49 de l’ICAL, 
que és la que es va aprovar per Ordre del Ministeri d’Hisenda, que actualment la vigent és la 
1781/2013, etcètera. 
 
Hem realitzat ja tots els ajustaments, s’ha fet la memòria…, bé, els tràmits normals, i en no 
haver-hi al·legacions, ho portem a l’aprovació definitiva. No té més. 
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El Sr. Alcalde manifesta que perfecte, moltes gràcies, molt ben explicat. Només per acabar 
d’arrodonir, remarcar el que ha dit el secretari, que no estem aprovant la gestió econòmica 
per part de l’equip de govern, sinó que estem aprovant i validant que s’han fet tots els tràmits 
que pertoquen en la gestió de la comptabilitat. D’acord? O sigui, no és si estem d’acord amb 
els números o no, sinó si donem validesa que l’Ajuntament ha fet els tràmits com indica la 
normativa. 
 
Molt bé, alguna cosa a comentar, no obstant? No? 
 
Doncs, vots a favor de l’aprovació del compte general? 
 
Abstencions? 
 
El Consistori per 9 vots a favor (3 PDeCAT, 2 ERC, 1 AI-CM i 3 GxC) i 1 abstenció (1 PSC), 
acorda aprovar la proposta que és del tenor literal següent: 
 
“Expedient número 2018/752 relatiu a l’aprovació del Compte General 2017. 
 
Fets 
 
1. La Comissió Especial de Comptes, en sessió de data 12 de juliol de 2018 informa 
favorablement el Compte General de 2017 integrat pel de la pròpia Corporació Local i el de 
l’empresa municipal Gestió Iniciatives Cabrera, S.A. 
 
2. El Compte General ha estat sotmès a exposició pública mitjançant anunci publicat al 
Butlletí Oficial de la Província de data 19 de juliol de 2018, al tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament, no havent-se presentat reclamacions, esmenes o observacions durant 
l’exposició al públic segons certificat que consta a l’expedient. 
 
Fonaments de dret 
 
1. L’article 212.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, que determina que el compte general s’ha de sotmetre a 
informació pública pel termini de 15 dies, durant els quals i 8 dies més, els interessats 
podran presentar reclamacions o al·legacions. 
 
2. L’article 212.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, que determina que el Ple és l’òrgan competent per 
l’aprovació del compte general. 

 
3. L’article 212.5 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, que determina que les corporacions locals hauran de 
retre el compte general aprovat al Tribunal de Comptes. 
 
Proposta d’acord  
 
Primer: Aprovar el Compte General de l’any 2017 corresponent a l’Ajuntament de Cabrera 
de Mar i al de l’empresa municipal Gestió Iniciatives Cabrera, SA (GICSA). 
 
Segon: Retre l’esmentat Compte General a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, 
d’acord amb el que determina l’article 212.5 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.” 
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El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Gràcies. 

 
5. SERVEIS A LES PERSONES 

 
5.1. RATIFICACIÓ I CONVALIDACIÓ CONVENI COL·LABORACIÓ ENTRE 
L'AJUNTAMENT DE CABRERA DE MAR I MIR SERVEIS SOCIALS, SCCL, PER A LA 
CESSIÓ D'UN ESPAI AL CASAL EL CASTELLET PER A LA REALITZACIÓ DEL 
PROJECTE DE SERVEI RESPIR. 

    
Passem al següent punt, que és la ratificació i convalidació del conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Cabrera de Mar i MIR Serveis Socials, SCCL per a la cessió d’un espai al 
casal el Castellet per a la realització del projecte de servei RESPIR. 
 
Tornar a dir, és un recordatori, però per si de cas algú no ho va sentir, que l’empresa MIR 
Serveis Socials no té res a veure ni amb el Sr. Enric Mir ni amb mi mateix, sinó que obeeix a 
les sigles de Maria i Ramon, que són les persones que gestionen l’empresa. Només un 
aclariment que potser caldrà fer més cops. Esperem que no. 
 
Molt bé, ens presenta el tema la regidora de Serveis a les Persones i Salut Pública, Carmen 
Manresa. Endavant. 
 
La Sra. Carmen Manresa Albero regidora del grup municipal AI-CM manifesta que bona nit a 
tothom. Bé, con fecha 31 de agosto, se firmó el convenio del servei RESPIR después de 
haber hecho los treinta días de exposición pública y que no hubiera habido ningún recurso 
que lo impidiera. 
 
Como ya se había dicho antes, creo que es necesario para el municipio de Cabrera un 
servicio de estas características teniendo en cuenta el número de gente mayor que hay.  
 
Durante la primera semana de septiembre se empezaron las reuniones con los familiares de 
los interesados y el día 10 ya comenzó la actividad. De momento, hay cinco personas que 
disfrutan de este servicio: algunas a jornada completa y otras a media jornada. Pero se 
siguen haciendo entrevistas. 
 
Bueno, ya está. Gracias por escuchar. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Gràcies, Carmen. Algun comentari o pregunta? (Veus 
de fons.) Anna Maluquer, de Gent per Cabrera, endavant. 
 
La Sra. Anna Maluquer  Ferrer regidora del grup municipal de GxC manifesta que nosaltres –
això funciona?– ens vam abstenir, vam dir, doncs, que també…, bé, això com que d’aquí a 
un any s’ha de tornar a licitar, doncs, ja veurem com funciona. 
 
D’entrada, nosaltres hem rebut algunes crítiques per part dels usuaris del Castellet. Ens 
sembla que el Castellet era un casal que funcionava molt bé, que la gent estava molt 
contenta. I, bé, també vam manifestar que nosaltres el que ens agradaria és que hi hagués 
un centre de dia. Sí que millor que hi hagi això que no hi hagi res, el vot en contra no hi serà, 
però mantindrem l’abstenció. 
 
La Sra. Manresa manifesta que ¿puedo contestar a la Sra. Anna? Vale. A ver, Anna, la gente 
a veces protesta por protestar y tú lo sabes. El único criterio que se ha seguido para que 
algunos talleres no se hagan, porque no se pueden hacer, porque se ha cedido un espacio a 
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esta gente, son los que han hecho personas menores de sesenta y cinco años. Lo siento 
mucho, pero el Castellet es para gente mayor. Lo de la gente mayor se ha conservado todo. 
 
La Sra. Maluquer manifesta que jo sé de gent que té més de seixanta-cinc anys i que feia 
algun d’aquests tallers, com el d’hipopressius i… I els que es feien a la sala gran i tot això. 
 
La Sra. Manresa manifesta que el de hipopresivos no se ha cambiado de sitio, porque se 
han cambiado todos lo que se han podido hacer, porque la señora de hipopresivos no estaba 
dada de autónomos y la ley del 2017, y remarcada por el señor secretario, no podemos 
pagar ninguna factura a alguien que no nos presente el certificado de autónomos. 
 
La Sra. Maluquer manifesta que molt bé. I això no ha estat possible? 
 
La Sra. Manresa manifesta que no, la señora dice que no le salían las cuentas si se daba de 
alta de autónomos. Lo siento mucho, no ha sido cuestión mía. 
 
La Sra. Maluquer manifesta que, bé, no sé si s’ha explicat tampoc als usuaris, eh? La gent 
protesta no per protestar, però a vegades, doncs, també… 
 
La Sra. Manresa manifesta que al que ho ha demanat se l’hi ha explicat. 
 
La Sra. Maluquer manifesta que i un tema, perquè jo recordo que quan es va obrir el casal, 
es va dir que la gent gran se l’ajudaria, se’ls portaria fins allà… I l’altre dia em vaig trobar, 
doncs, dues senyores d’aquí al poble que hi van sovint i hi anaven a peu perquè no tenien 
qui els hi portés. No s’ha fet cap pas en aquest sentit de posar un taxi o… 
 
La Sra. Manresa manifesta que hay un bus que para delante, hay un bus que para delante. 
 
La Sra. Maluquer manifesta que bé, pero no siempre llegan a tiempo, no pueden correr esta 
gente.  
 
Representa que van al seu ritme i potser els passa l’autobús. Havia acabat de passar 
l’autobús i no van ser-hi a temps. A més, l’autobús no passa per la riera, han d’anar fins aquí 
al camp d’esports. 
 
La Sra. Manresa manifesta que perdona, Anna, un paseíto no va mal a nadie. De todas 
maneras, la gente mayor el tiempo se ve que no lo calcula bien, porque tiempo les sobra. Y 
si el autobús saben que pasa a las cinco, pues, que salgan de casa a las cuatro. 
 
La Sra. Maluquer manifesta que, Sra. Manresa, s’està posant vostè en camisa d’onze vares, 
eh? 
 
La Sra. Manresa manifesta que, bueno, es que me está diciendo unas coses que no son 
lógicas. 
 
La Sra. Maluquer manifesta que, com que no són lògiques? Vostè què sap? Potser li ha 
agafat mal de ventre abans de sortir de casa, això no se sap mai. 
 
La Sra. Manresa manifesta que, bueno, entonces eso es esporádico, pero no me diga que 
no hay un transporte, porque sí que lo hay. 
 
El Sra. Alcalde manifesta que si em permeteu… 
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La Sra. Maluquer manifesta que deixem-ho estar. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que respecte al que s’ha dit al principi només aclarir que la nostra 
voluntat, i no només la nostra voluntat, sinó la nostra convicció és que el Castellet seguirà 
sent igual de fantàstic que era abans de donar aquest servei, inclús reforçat pel fet de prestar 
aquest servei, eh? Vull dir, és la nostra intenció, la nostra voluntat i la nostra convicció que 
serà així. Vull dir, el servei RESPIR estem segurs que el que vindrà a fer és enriquir encara 
més la qualitat del casal. Aquesta és la idea i treballarem perquè així sigui. 
 
Molt bé, perfecte, doncs, passem a votació. (Veus de fons.) El Dani, perdó. És que m’havia 
semblat que havia preguntat abans i havia dit que no volia dir res. 
 
D’acord, doncs, passem a votació. 
 
Vots a favor? 
 
Abstencions? 
 
El Consistori per 6 vots a favor (3 PDeCAT, 2 ERC i 1 AI-CM) i 4 abstencions (3 GxC i 1 
PSC), acorda aprovar la proposta que és del tenor literal següent: 
 
“Expedient número 2018/782 relatiu a l’aprovació conveni col·laboració entre l'Ajuntament de 
Cabrera de Mar i MIR SERVEIS SOCIALS, SCCL per a la cessió d'un espai al casal El 
Castellet per a la realització del projecte de servei RESPIR.  
 
Fets 
 
1. Atès que l’Ajuntament de Cabrera de Mar té la intenció d’ afavorir el desenvolupament de 
projectes adreçats a la població del municipi per a la millora de la qualitat de vida dels 
ciutadans. 
 
2. Atès que el 16 de març de 2018 l’entitat sense ànim de lucre MIR Serveis Socials, S.C.C.L 
presenta instància oferint un projecte i les tarifes de servei RESPIR que interessa portar a 
terme a l’equipament municipal de El Castellet. 
 
3. Atès que l’Ajuntament de Cabrera de Mar considera escaient el projecte presentat per 
assolir els objectius de l’apartat primer. 
 
4. Vist l’informe favorable emès per l’advocat municipal el 17 de maig de 2018. 
 
5. Vist l’informe desfavorable amb objeccions, emès pel secretari-interventor el 4 de juliol de 
2018. 
 
6. Vist l’informe emès per l’advocat municipal l’11 de juliol de 2018. 
 
7. En data 12 de juliol de 2018 el Ple de l’Ajuntament va acordar “Aixecar les objeccions que 
consten a l’informe del secretari-interventor esmentat anteriorment” i “Informar del conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament de Cabrera de Mar i Mir Serveis Socials, SCCL, per a la 
cessió gratuïta d’un espai al Casal El Castellet perquè la cooperativa pugui dur a terme el 
projecte de servei RESPIR. El termini de vigència serà d’UN ANY. Abans de la finalització els 
signants en poden acordar unànimement la pròrroga del mateix”. 
 
8. En data 23 de juliol de 2018 es va publicar al BOP Barcelona l’edicte mitjançant el qual 
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“s’informa del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Cabrera de Mar i Mir Serveis 
Socials, SCCL, per a la cessió gratuïta d’un espai al Casal El Castellet perquè la cooperativa 
pugui dur a terme el projecte de servei RESPIR. El termini de vigència serà d’UN ANY. Abans 
de la finalització els signants en poden acordar unànimement la pròrroga del mateix”. 
 
9. No consta que s’hagin presentat reclamacions ni al·legacions en el termini d’informació 
pública. 
 
10. En data 31 d’agost de 2018 l’Ajuntament i MIR SERVEIS SOCIALS, SCCL van formalitzar 
el conveni de col·laboració per a la cessió d'un espai al casal El Castellet per a la realització 
del projecte de servei RESPIR. 
 
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 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens 
locals.  
 
4. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya. 
 
5. Llei 12/2007 d’11 d’octubre de serveis socials. 
 
6. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
Per tot l’esmentat es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer: APROVAR la cessió gratuïta d'un espai al casal El Castellet per a la realització del 
projecte de servei RESPIR durant el termini d’un any amb possibilitat d’acordar la pròrroga de 
la cessió pel mateix termini. 
 
Segon: RATIFICAR i CONVALIDAR el Conveni de col·laboració per a la cessió d'un espai al 
casal El Castellet per a la realització del projecte de servei RESPIR formalitzat, en data 31 
d’agost de 2018, entre l’Ajuntament i MIR SERVEIS SOCIALS, SCCL. 
 
Tercer: Notificar aquest acord a les parts interessades.” 
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, moltes gràcies. 

 
6. URBANISME 

 
6.1. APROVACIÓ, SI'ESCAU, DE LA FORMALITZACIÓ DE L'ACCEPTACIÓ DE LES 
CESSIONS DE LES FINQUES DERIVADES DE LA SIGNATURA DEL CONVENI DE "CAN 
MODOLELL"   
   
Passem al punt següent, que és l’aprovació, si escau, de la formalització de l’acceptació de 
les cessions de les finques derivades de la signatura del conveni de Can Modolell. Ens 
presenta aquest punt la regidora d’Urbanisme i Serveis Interns, Núria Pera.  
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Endavant, quan vulguis. 
 
La Sra. Núria Pera Maltes regidora del grup municipal del PDeCAT manifesta que, bé, bona 
nit, gràcies. Avui el que portem a aprovació en aquest Ple, si escau, com molt bé ha dit 
l’alcalde i com està enunciat, és la formalització de l’acceptació de la cessió de la finca de 
Can Modolell, perquè l’any 2004 es va signar un conveni amb el Sr. Miquel Modolell Ros, 
que feia una cessió de les seves finques, i el 2007, fruit d’aquest conveni i d’acord amb la 
Comissió d’Urbanisme, es va fer un altre annex a aquest conveni. I el que portem avui… Això 
havia quedat pendent d’alguna manera de formalitzar en document públic, i el que portem 
avui és la formalització perquè s’elevi en el registre de la propietat aquesta cessió, 
l’acceptació d’aquesta cessió. 
 
Bé, doncs, res més. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Gràcies, Núria. Dono la paraula a Gent per Cabrera. 
Algun comentari? Anna Maluquer… 
 
La Sra. Anna Maluquer Ferrer regidora del grup municipal de GxC manifesta que nosaltres 
votarem a favor, tot i que és un conveni antic, però entenem, doncs, que incrementa el 
patrimoni de Cabrera.  
 
Tot i així, el que sí que reclamem és que la Comissió d’Equipaments es torni a reunir per 
saber què s’ha de fer amb això, perquè inclús a dins del conveni mateix hi ha alguna 
clàusula que diu que això ha de ser un museu local, fins i tot s’ha de reservar una sala per 
fer-hi la història i l’arbre genealògic del Sr. Modolell. En fi, ja sé que ens van convidar vostès 
que ho anéssim a veure. 
 
També dins del conveni hi ha l’obligació per part del Sr. Modolell de mantenir la finca en bon 
estat, i això jo no sé si ha estat així, vull dir que… En fi, vetllar per tots aquests temes i també 
vetllar perquè a l’hora de la construcció d’aquestes parcel·les, doncs, la cosa es faci bé i 
dignament. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Nosaltres tampoc ho hem vist, ho anirem a veure i 
llavors ho anirem a veure juntament i, a continuació, com bé dius, Anna, doncs, la idea és 
reunir-nos la comissió d’equipaments per decidir; ara sí, sabent ja en quin estat està, tindrem 
més elements de judici per poder aportar cadascú les seves propostes. 
 
Molt bé, Dani Meroño, del Partit dels Socialistes. 
 
El Sr. Daniel Meroño Lombera regidor del grup municipal del PSC manifesta que, sí, hola, 
bona tarda a tots, i disculpeu pel retard. Jo ahir a la Junta de Portaveus ja vaig dir que 
m’abstindria sobre aquest tema. Clar, faltava per rebre els convenis, els hem rebut aquest 
matí. Clar, els convenis que hem rebut –no canviaré, eh?, la intenció de vot és la que és, 
però sí que voldria fer algunes reflexions en veu alta–, aquests convenis que hem rebut són 
convenis del 2004 que fixen, que pacten entre un particular i l’Ajuntament, bé, prescripcions 
urbanístiques: edificabilitat, amplada… Tot això el 2004 anava associat a un pla de millora 
urbana, que entenc que després això s’ha conjugat amb el nou POUM, entenc que això s’ha 
adaptat al nou POUM, no? 
 
Clar, aquests convenis –com deia l’Anna– diuen que l’Ajuntament està interessat a adquirir la 
titularitat de la masia. Jo no sé si aquesta intenció o aquest interès del 2004 segueix vigent, 
perquè a l’última Comissió d’Equipaments que vam fer poc menys que molestava, aquest 
equipament, aquesta masia. 
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Diu aquest conveni que l’Ajuntament vol obtenir un mínim de 8.300 metres de zona verda; jo 
no sé si encara hi ha aquesta intenció. Fins i tot, aquest conveni hi ha un treball per part de 
l’arquitecte municipal que taxa el preu de dotze parcel·les a Can Lladó i el preu de venda, i 
d’allà treu el preu que és a compensar i amb el qual compensa l’Ajuntament els propietaris. 
 
Clar, tot això, jo desconec si aquest interès es manté. Aquests convenis responen a 
interessos, a necessitats de fa quinze anys, en ple boom de la construcció, en què els 
ajuntaments, doncs, es «liaven» la manta al cap i era època de vaques grasses, i els 
particulars també. Clar, a mi em sobta que es digui que això és un tràmit, és una aprovació, 
és un tràmit perquè és l’avançament de la cessió i que no podem fer res com a ple municipal 
quan pel tema del teatre, doncs, que és un POUM que s’ha aprovat el 2015 ja estem 
tramitant una modificació urbanística, no? 
 
Llavors, o sigui, per algunes coses, bé, no podem modificar coses que venen heretades i és 
un tràmit, quan crec que sí, perquè si aquí hi ha una votació, doncs, realment sí que es pot 
fer alguna cosa. Llavors, doncs, la meva pregunta és: aquest interès segueix vigent? 
 
I, llavors, una altra cosa: hi ha un informe de l’advocat dels Figueres i Soler Advocats que 
demana que s’especifiqui l’estat de conservació com a condició prèvia a l’acceptació de la 
cessió anticipada. Això a la Junta de Portaveus ahir ens vas dir, Núria, que estàvem 
pendents de rebre aquest peritatge o aquesta inspecció. No s’ha enviat i no has fet cap 
esment ara a aquesta inspecció. Per tant, entenc que no es compleix aquesta prescripció 
que deia aquest bufet d’advocats, eh?, que és aquesta condició prèvia que és verificar… Ja 
dic que tots els arguments que ara exposo són quasi per votar en contra, però, bé, 
m’abstindré. 
 
La Sra. Núria Pera Maltes regidora del grup municipal del PDeCAT manifesta que entenc 
que… –se’m rectifiqui en el seu cas–, però l’informe de l’arquitecte hi és. I, a veure, jo 
repeteixo: el que estem fent és formalitzar, és un conveni entre dues parts i si no formalitzem 
i no acceptem, incorreríem, és a dir, els convenis s’han d’acceptar. I com tu has dit, el POUM 
el recull. Però són uns pactes entre l’Ajuntament i un particular, i el que fem és formalitzar-
ho; no podem deixar de complir un conveni que està signat. 
 
El Sr. Meroño manifesta que potser s’ha d’indemnitzar la part contrària del conveni, però 
potser surt més a compte indemnitzar si els interessos de l’Ajuntament no passen pels 
mateixos interessos que el 2004. 
 
La Sra. Pera manifesta que, bé, jo aquí no hi arribo, però em sembla que jurídicament se 
m’ha dit, se’ns ha dit… 
 
El Sr. Meroño manifesta que estem al 2019 pràcticament 19, estem en un ple municipal 
pràcticament del 2019, suposo que tenim alguna cosa a dir i reflexionar i valorar al respecte. 
 
La Sra. Pera manifesta que els convenis són per complir-los. S’ha allargat en el temps 
perquè també el conveni diu que el Sr. Modolell ho gaudirà en usdefruit, és a dir, nosaltres 
haguéssim hagut de fer aquesta acceptació un cop aprovat el POUM, perquè el POUM recull 
aquesta modificació i aquest conveni. Per tant, jo entenc que l’hem de complir perquè és una 
signatura…, l’Ajuntament va signar el 2004, es porta a la Comissió d’Urbanisme, la Comissió 
d’Urbanisme fa unes prescripcions que recull, ho recull el POUM, i el següent pas, ho diu 
molt bé l’enunciat de la proposta, que és formalitzar, és a dir, és que incorreríem… 
 
El Sr. Alcalde manifesta que és una obligació que tenia l’Ajuntament que ara s’ha de fer 
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efectiva i ja està. Vull dir, no podem deixar de fer-la, entre altres coses. 
 
Sí que hi és l’informe de l’arquitecte municipal que diu, la conclusió, eh?, la primera part és 
molt descriptiva, diu que «l’edifici segons inspecció ocular realitzada es troba en un estat de 
conservació regular. Es tracta d’un edifici de gran interès patrimonial previst com a 
equipament en el POUM. Per fer-ne un ús públic caldrà que l’Ajuntament hi realitzi una gran 
reforma per adequar-lo a les normatives i exigències de l’ús que determini. Cal redactar un 
projecte de rehabilitació i reforma que estudiï amb deteniment les actuacions a realitzar.» 
Però veient les imatges que ha adjuntat ja li puc dir que no està ni molt menys pitjor que com 
ens vam trobar la masia de Cal Conde, al contrari, jo diria que està millor. Hi ha problemes 
en el sostre i, per tant, també a la planta superior, però hi ha una part de la masia que és on 
sí que s’hi feia més vida que està en bones condicions. 
 
El Sr. Meroño manifesta que si em permets, Jordi, la qüestió no és si està igual o diferent 
que a Cal Conde; la qüestió és si està igual que fa quinze anys quan es va signar aquest 
conveni i es va compensar perquè el Sr. Gaspar va valorar aquesta masia per un import i ara 
en té un altre en funció d’aquest estat de conservació. I per això, l’informe jurídic d’aquests 
advocats condiciona aquesta cessió aquest peritatge. 
 
Hi insisteixo, no votaré en contra, però… 
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, d’acord, doncs, exposades totes les opinions, passem a 
votació. 
 
Vots a favor? 
 
Abstencions?   
 
El Consistori per 9 vots a favor (3 PDeCAT, 2 ERC, 1 AI-CM i 3 GxC) i 1 abstenció (1 PSC),  
acorda aprovar la proposta que és del tenor literal següent: 
 
“Expedient 2018/466 relatiu a la formalització davant de Notari de l’acceptació de la cessió 
de la finca de Can Modolell.  
 
Antecedents administratius 

 

1. En data 5 de novembre de 2004 el Sr. José Miguel Modolell Ros i l’Ajuntament de 
Cabrera de Mar van  signar un conveni urbanístic per a la Requalificació de diferents sòls 
urbans i les corresponents cessions en els àmbits de la finca de Can  Lladó i de La Pedrera. 
En data 30 de novembre de 2004 pel Ple de l’Ajuntament s’aprova aquest conveni. 
 
2. En data 30 de gener de 2007 el Sr. José Miguel Modolell Ros i l’Ajuntament de Cabrera de 
Mar van  arribar a un Acord d’adaptació de l’esmentat conveni urbanístic de data 5 de 
novembre de 2004 a les noves circumstàncies urbanístiques i als nous paràmetres 
edificadors sorgits de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de dates 16 de 
novembre de 2005 i 14 de desembre de 2006 i recollits en el nou Text Refós de 30 de gener 
de 2007. En data 30 de gener de 2007 pel Ple de l’Ajuntament s’aprova aquest acord. 
 
3. Aquests convenis entre l’Ajuntament de Cabrera de Mar i el Sr. Modolell Ros tenien per 
finalitat realitzar vàries segregacions de la finca registral núm. 2158 (que després es 
descriurà) i cedir per part del Sr. Modolell a favor de l’Ajuntament, les finques resultants  de 
dites segregacions  destinades a espais lliures i equipaments, quedant en propietat del Sr. 
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Modolell  les parcel·les destinades a aprofitament urbanístic, havent-se perfeccionat dites 
obligacions de cessió per l’aprovació definitiva dels referits instruments  urbanístic d’acord 
amb l’acord en el Pacte Setè  del  primer i del  segon conveni urbanístic. 
 
Tanmateix, aquests convenis distingien en la finca dues porcions ben diferenciades: la zona 
de “Can Lladó” i la “Zona de la Pedrera”. 
 
En la zona de “Can Lladó” es preveien cinc finques resultants, de les quals dues serien 
destinades a aprofitament privat i la resta serien cedides a l’Ajuntament per a equipaments i 
zones verdes públiques i vialitat. 
 
En la zona de “La Pedrera” es preveien dues finques resultants, de les quals una seria 
destinada a aprofitament privat  i l’altra seria cedida a l’Ajuntament per a zones verdes 
públiques i vialitat. 
 
4.Totes aquestes segregacions i cessions a favor de l’Ajuntament, pactades i acordades pel 
Sr. Modolell Ros, van quedar pendents de formalitzar en document públic i, per tant, 
d’inscriure’s en el Registre de la Propietat. 
 
5. Que la descripció registral de la finca és la següent: 
 
“RÚSTICA: Situada a 08349-Cabrera de Mar, centrada en la Riera de Sant Feliu, que té a la 
seva dreta una cantera i a la seva esquerra l’antiga casa pairal “Can Lladó”, assenyalada 
amb el número seixanta-vuit, a partir de la qual es prolonga fins arribar a l’altra riera Font 
Picant. 
 
La part de Llevant, és a dir,  cantera i bosc, tenen el seu accés pel torrent de Sant Feliu i per 
un camí que travessa la casa Lladó, i la part de Ponent el té per la carretera a la Font i pel 
Torrent del mateix nom. 
 
La part de Llevant és molt accidentada i caracteritzada per la cantera i la part de Ponent 
conté la casa pairal de Can Lladó de planta baixa, pis i golfes restaurada, un habitatge 
independent, un cobert-paller i construccions menors i instal·lacions vàries. 
 
La resta del terreny és part reguívol amb arbres fruiters, part secà amb alguns garrofers i part 
bosc. 
 
Té una cabuda total de trenta-un mil nou-cents noranta-set metres quadrats (31.997 m

2
). 

Confronta: al Nord, amb hereus de Feliu Bartomeu i amb els de José Pich o els seus 
successors; a Orient, amb honors d’hereus de Jaime Sauri; a Migdia, amb terres dels 
successors de José Dalmases i amb honors de Jacinto Orriols o del seu successor; a 
Ponent, amb Pedro Pou o el seu hereu i la riera de Feliu. Aquesta finca té dues parts físiques 
diferenciades que la composen: una anomenada Can Lladó de dotze mil setanta-vuit metres 
quadrats (12.078 m

2
 ) i una altra coneguda com Pedrera de Can Modolell de dinou mil nou-

cents metres quadrats (19.900 m
2
), si bé en realitat, per error material, té dinou mil nou-cents 

dinou metres quadrats (19.919 m
2
), que conformen una sola finca registral discontinua 

perquè no limiten entre sí. 
 
INSCRIPCIÓ: En el Registre de la Propietat de Mataró-3, al  volum  2763, llibre 73,  foli 175, 
finca número 2158. 
 
REFERÈNCIES CADASTRALS 
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- de la zona anomenada “Can Lladó”: 9381303DF4998S0001RD 
- i de la zona anomenada “de la Pedrera”:9582021DF4998S0001BD” 
 
6. En data 22 de desembre de 2017, segons Certificat literal de defunció que consta a 
l’expedient administratiu, el Sr. José Miguel Modolell Ros va traspassar, deixant com 
hereves, per parts iguals, a les seves filles Núria i Maria José. 
 
7. Vist l’informe jurídic, de data 7 de novembre de 2014, emès pel despatx d’advocats 
PÉREZ LÓPEZ ABOGADOS ASOCIADOS, S.L.P. que consta a l’expedient administratiu. 
 
8. Vist l’informe jurídic, de data 31 de juliol de 2018 emès pel despatx d’advocats AGUSTÍ & 
SOLÉ ADVOCATS que consta a l’expedient administratiu. 
 
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. La disposició addicional Dotzena del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme conforme “Els convenis urbanístics es regeixen 
per la normativa aplicable en el moment de la seva aprovació”.  

4. L’article 8 del Decret 287/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament parcial 
de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme en relació amb els convenis urbanístics.  

5. L’article 98 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme.  

6. Els articles 25 i 26 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de 
la Llei d'urbanisme en relació amb els convenis urbanístics.  

7. Llei 39/15, 1 d’octubre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú en relació amb els convenis entre les administracions públiques i les 
persones tant de dret públic com privat. 

8. Informes jurídics, de dates 7 de novembre de 2014 i 31 de juliol de 2018, emesos pels 
despatxos d’advocats PÉREZ LÓPEZ ABOGADOS ASOCIADOS, S.L.P i FIGUERAS & 
SOLÉ ADVOCATS. 

 
Per tot l’esmentat es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 

Primer: Formalitzar, davant del Notari Sr. Guzmán Clavel Jordà de l’Il·lustre Col·legi de 
Notaris de Catalunya, les segregacions i cessions de les finques destinades a espais lliures i 
equipaments acordades per aquest Ajuntament i el Sr. José Miguel  Modolell Ros en els 
convenis urbanístics de dates 5 de novembre de 2004  i  30 de gener de 2007. 
 
Segon: Facultar i autoritzar tan àmpliament com sigui necessari al Sr. Alcalde d’aquest 
Ajuntament per a la signatura i desenvolupament de la formalització esmentada.” 

El Sr. Alcalde manifesta que moltes gràcies. 

 
7. SERVEIS PÚBLICS 
 
7.1. ASSUMPCIÓ PER PART DE L'AJUNTAMENT DE L'IMPORT DE LES FACTURES 
IMPAGADES A FULTON SERVICIOS INTEGRALES, SA PER PART DE CABRERA 
SPORT, SL EN RELACIÓ AMB EL SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA DE LA PISCINA,  
ABRIL-JUNY 2018 
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Passem al següent punt, que és l’assumpció per part de l’Ajuntament de l’import de les 
factures impagades a Fulton Servicios Integrales, SA per part de Cabrera Sport, SL en 
relació amb el subministrament d’energia de la piscina abril-juny. 
 
Bé, aquí del que es tracta és –em sembla que és la tercera vegada que ho portem al Ple– 
l’assumpció del pagament de les factures corresponents als mesos d’abril, maig i juny de 
l’empresa Fulton, que puja un import total de 19.920,72 euros, IVA inclòs. 
 
Els motius ja els sabem, és l’import corresponent a la gestió energètica del complex esportiu 
de la piscina municipal, del qual estava previst que se’n fes càrrec l’empresa que té la 
concessió, l’explotació de la piscina. En no ser això possible i per tal que no patim talls de 
subministrament, doncs, el que fem és assumir-ho nosaltres de manera, diguem-ne, 
subsidiària. I, per tant, el que portem al Ple és que es faci realitat aquest pagament per part 
de l’Ajuntament per donar continuïtat a la gestió, l’explotació de la piscina municipal. 
 
Sabeu que com a conseqüència d’això vam encarregar una sèrie d’estudis, que ja es van 
presentar, que es van presentar a tots els regidors en el seu moment, per veure la viabilitat. 
Sabem a quin tipus d’explotació hem d’anar, que s’anomena prestació de servei. Però per 
fer-ho, hem encarregat un informe jurídic perquè ens digui a veure de quina manera hauríem 
de passar d’una forma d’explotació a l’altra sense incórrer en cap tipus d’irregularitat. I estem 
pendents de rebre aquest informe, que l’hem encarregat a l’ACM, l’Associació Catalana de 
Municipis, que ja el té a punt, però està pendent d’aclarir algun tema amb el nostre advocat 
municipal, que s’incorpora després de vacances la setmana que ve. Per tant, sabem que és 
imminent, la recepció d’aquest informe, que ens dirà a veure com hem d’assegurar 
jurídicament la continuïtat del tema, però estem a expenses de rebre’l. I segurament el 
tindrem la setmana que ve o l’altra. M’hagués agradat poder-lo exposar abans, però el mes 
d’agost és el que és i no el tenim. D’acord? La situació és aquesta. 
 
Algun comentari per part de Gent per Cabrera? Anna Maluquer… 
 
La Sra. Anna Maluquer Ferrer regidora del grup municipal de GxC manifesta que Gent per 
Cabrera hi votarà a favor, com hem fet altres vegades, per donar continuïtat a la piscina, 
però sí que davant d’aquest…, hem de posar solució a l’assumpte, no?, perquè, en fi… 
Esperarem aquest informe. Ja no dic res més. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, gràcies. En Dani Meroño, Partit dels Socialistes. 
 
El Sr. Daniel Meroño Lombera regidor del grup municipal del PSC manifesta que les dues 
vegades anteriors hi ha votat a favor, però aquesta vegada tenia pensat abstenir-me, doncs, 
crec que portem ja massa… Clar, fins ara les votacions a favor –com diu l’Anna– eren per 
apagar el foc i per apagar l’emergència i perquè la gent es pogués dutxar, però és que ara ja 
no és un tema d’emergència; ara és un tema de gestió seva.  
 
Com vostè ha explicat, tot això dels advocats. I, clar, llavors, ja és com un vot de confiança a 
la seva gestió. Per tant, crec que aquesta reunió que vam fer amb l’auditoria de la piscina va 
ser a finals de l’any passat, si no ho recordo malament, estem ja a finals…, pràcticament ja 
fa un any i, bé, vostè parla de les vacances i de l’advocat i no sé què, però ja portem… 
 
El Sr. Alcalde manifesta que un moment, un moment, Dani. 
 
El Sr. Meroño manifesta que des de la primera factura que es va pagar, des de la primera 
vegada que va passar pel Ple… 
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El Sr. Alcalde manifesta que el Govern municipal l’endemà d’adquirir el compromís que 
anàvem a encarregar aquest estudi, va encarregar l’estudi. Quan es va tenir l’estudi es va 
presentar i se us va comentar. Quan el Sr. Secretari va dir que havíem d’encarregar un 
informe jurídic, el vam encarregar al minut u. A veure, són coses que no depenen de 
nosaltres; nosaltres no ens hem adormit absolutament en res. Només ha coincidit que en el 
moment en què l’ACM diu que ja té a punt l’informe però que li falta consultar una cosa, 
doncs, per tres dies l’advocat, doncs, encara està de vacances. De tres dies estem parlant, 
no ho vulgui dir ara aquí que nosaltres ens hem adormit; no és veritat, Dani, no obeeix a la 
realitat. 
 
El Sr. Meroño manifesta que quan fa el primer Ple va vam votar a favor del pagament de… 
Sí, molt bé, sí, quin va ser el primer Ple que vam… 
 
El Sr. Alcalde manifesta que no, nosaltres no ens hem adormit. 
 
(Algú diu de fons: «El gener.») 
 
El Sr. Meroño manifesta que el gener de quin any. (Algú diu de fons: «D’aquest any.») No, el 
primer pagament de la fact…, es va assumir al Ple? No. (Algú diu de fons: «L’octubre del 
2017.») L’octubre del 2017. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que al Ple a quin Ple. 
 
El Sr. Meroño manifesta que l’octubre del 2017, la primera factura. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que no sé. Bé, Dani, nosaltres hem anat… 
 
El Sr. Meroño manifesta que, o sigui, ja és un tema de gestió de l’Ajuntament, ja no és un 
tema d’emergència ciutadana, sinó és un tema de gestió seva. Per això vull dir que… 
 
El Sr. Alcalde manifesta que quan una cosa no depèn de tu, que ho encarregues… No és 
veritat, no és veritat. (Comentaris de fons.) Bé, d’acord. 
 
Passem a votació?  
 
Vots a favor? 
 
Abstencions? 
 
El Consistori per 9 vots a favor (3 PDeCAT, 2 ERC, 1 AI-CM i 3 GxC) i 1 abstenció (1 PSC), 
acorda aprovar la proposta que és del tenor literal següent: 
 
“Expedient 2018/846 relatiu a l’aprovació del quart 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. 
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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 pagament del 
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 
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. 
 
En data 10/05/2018, el Ple municipal acorda “assumir el pagament del deute que, a data 
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31/03/2018, l’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)”. 
 
8. En data 11/07/2018 l’empresa FULTON presenta instància (N.RE. 2018/5235) sol·licitant 
l’abonament de les factures corresponents als mesos de gener a juny de 2018 per un import 
total de 43.282,66 €.  
 
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., abril-juny 2018. 
 
No obstant, i atès que aquest Ajuntament es va comprometre a assumir el pagament del 
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. 
 
9. 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: Aixecar l’objecció formulada pel Sr. Secretari-interventor en el seu informe i 
continuar la tramitació del pagament de l’import esmentat. 
 
Segon: Assumir el pagament del deute que, a data 30 de juny 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).” 
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. 
 
7.2. APROVACIÓ ADDENDA AL CONVENI DE DELEGACIÓ DE LES COMPETÈNCIES DE 
L'AJUNTAMENT A FAVOR DEL CONSELL COMARCAL DEL MARESME PER A LA 
PRESTACIÓ DE SERVEIS EN MATÈRIA DE NETEJA DE PLATGES  
 
Passem al següent punt i darrer, que és l’aprovació de l’addenda al conveni de delegació de 
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les competències de l’Ajuntament a favor del Consell Comarcal del Maresme per a la 
prestació de serveis en matèria de neteja de platges.  
 
Ens presenta aquest punt l’Enric Mir, regidor d’Obres, Serveis i Sostenibilitat i Esports. 
Endavant, Enric. 
 
El Sr. Enric Mir Nuet regidor del grup municipal d’ERC manifesta que gràcies. Bon vespre. 
Bé, el que portem a aprovar és el conveni de la neteja de la platja: l’any passat es va signar i 
es va donar al consell comarcal, que no s’havia de fer licitació, l’1 d’agost del 2017, i era per 
a un període d’un any. 
 
Què ha passat? Que l’1 d’agost s’havia de tornar a renovar, llavors, vistes les dificultats, per 
un tema de criteri, per un tema de gestió, per un tema de millora, entenem que un contracte 
d’aquest tipus d’una concessió en plena temporada d’estiu fer canvis de licitadors, doncs, no 
té molt de sentit. Llavors, el que hem parlat i hem fet una addenda de mantenir les mateixes 
condicions fins al 31 de desembre per poder fer un contracte que sigui d’any natural, que 
seria de l’1 de gener fins al 31 de desembre. 
 
A més a més, aquest any hi ha hagut la singularitat que com que s’ha regenerat la platja, el 
que s’havia pactat al principi era molta més platja que s’havia de fer, i això no ho 
contemplava el conveni; s’havia de fer una nova proposta. I, a més a més, aquelles 
papereres soterrades que hem fet també comportaven un altre tipus de gestió. Llavors, com 
que tot era molt precipitat i a l’estiu, hem pactat de fer una addenda de cinc mesos i el 31 de 
desembre que s’acabarà, i així tenim aquests tres o quatre mesos per veure què és el millor.  
I això és el que es porta a aprovar, que és el mateix preu i tot per a cinc mesos més. 
 
Gràcies. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, gràcies, Enric. Algun comentari? Gent per Cabrera? 
 
La Sra. Anna Maluquer Ferrer regidora del grup municipal de GxC manifesta que no, no, 
només ara amb les explicacions que has donat… Bé, això que a vegades es fan contractes 
perquè en principi són més beneficiosos econòmicament, però que, clar, després hi ha 
variacions que no es compten i acaben sortint… Però, bé, el preu paguem el mateix? 
 
El Sr. Alcalde manifesta que igual, igual que pagàvem abans. 
 
La Sra. Maluquer manifesta que no ho modifiquen malgrat que tinguin… I la licitació es 
tornarà a fer amb el consell comarcal o això no se sap? 
 
El Sr. Enric Mir Nuet regidor del grup municipal d’ERC manifesta que això és el que hem de 
valorar. Això és el que hem de valorar. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que justament com a Consell Comarcal no es licita. L’avantatge de 
contractar el Consell Comarcal és que t’estalvies la licitació. No, és que el que contractem és 
l’empresa mixta del Consell Comarcal que es diu Resmar, Residus del Maresme, de la qual 
té una participació el Consell Comarcal. I l’altra, que és el que vam licitar, és Cespa, 
l’empresa mixta la configuren Consell Comarcal i Cespa. 
 
El Sr. Mir manifesta que però, per exemple, en això que dius tu, Anna, ells, clar, quan això 
s’havia de renovar, que era l’1 d’agost, la platja havia augmentat en dos-cents metres que 
havien regenerat la platja, i hi havia una altra sèrie de serveis. Llavors, ells incrementaven en 
un 12 per cent el conveni. Llavors, vam dir no, mirem-ho bé, perquè potser sí que no és el 
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més econòmic, potser s’ha de fer una licitació o s’ha de valorar què és el millor. Perquè la 
platja que van posar si tu ara la vas a veure ara ja hi ha un tros que no tenim la platja. 
Llavors, hem de buscar… Perquè la temporada forta, com si diguéssim, s’acaba demà 
passat, vull dir, ja la temporada d’estiu ja s’acaba. 
 
Llavors, mirem-ho bé què és el millor per al manteniment de la platja i per a tot. 
 
La Sra. Anna Maluquer Ferrer regidora del grup municipal de GxC manifesta que aleshores 
la licitació aquesta no té perquè ser amb el Consell Comarcal altra vegada, tot i que és 
aquesta fusió que dius, eh?, però… 
 
El Sr. Mir manifesta que ho valorarem. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que valorarem si seguim amb el Consell Comarcal, si ens ofereix un 
preu atractiu, o si ho traiem a licitació. 
 
La Sra. Maluquer manifesta que d’acord. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, gràcies. Dani Meroño, endavant. No? 
 
Doncs, sotmetem el punt aquest a votació. 
 
Vots a favor? 
 
El Consistori per unanimitat acorda aprovar la proposta que és del tenor literal següent: 
 
“Expedient 2018/942, relatiu a la pròrroga de la delegació al Consell Comarcal del Maresme 
del servei de neteja de la platja. 
 
Fets 
 
1. En data 13 de juliol de 2017 el Ple municipal va aprovar “el conveni de delegació de les 
competències de l’Ajuntament de Cabrera en favor del Consell Comarcal del Maresme per a 
la prestació del servei en matèria de neteja de platges”. 
 
2. En data 18 de juliol de 2017 el Ple del Consell Comarcal del Maresme va acceptar la 
delegació de les competències en matèria de neteja de platges per la prestació, d’acord amb 
les condicions establertes, dels serveis que es relacionen en l’esmentat conveni. 
 
3. En data 31 de juliol de 2017 ambdues parts van signar el Conveni de delegació de les 
competències de l’Ajuntament de Cabrera en favor del Consell Comarcal del Maresme per a 
la prestació del servei en matèria de neteja de platges.  
 
I segons el Pacte Cinquè, “Aquest Conveni de delegació de competències té una durada de 
1 any i entra en vigor des del dia de la seva signatura, essent possible la seva pròrroga anual 
fins a un màxim de 1 any més, per períodes d’anys anuals, pròrroga que haurà de ser 
acordada per l’òrgan  competent de cadascuna de les entitats signants del present 
conveni...” 
 
4. Atès que des del dia 1 d’octubre de 2016 el Consell Comarcal del Maresme realitza la 
gestió de la recollida de residus, neteja viària, neteja de platges i gestió de deixalleries de 
forma delegada, per part dels Ajuntament de la comarca del Maresme, mitjançant l’empresa 
mixta Residus del Maresme Societat Limitada (RESMAR, S.L.). 
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5. Vist el pressupost de neteja de platges del municipi de Cabrera de Mar remès pel Consell 
Comarcal del Maresme. 
 
6. Vist la proposta d’addenda del Conveni de Delegació de competències de l’Ajuntament de 
Cabrera en favor del Consell Comarcal del Maresme, per a la prestació del servei en matèria 
de neteja de platges que consta a l’expedient administratiu. 
 
7. Vist l’informe favorable de l’advocat municipal de data 7 d’agost de 2018. 
 
8. Vist l’informe de secretaria-intervenció de data 6 de setembre de 2018. 
 
Fonaments de Dret 
 
1. L’article 25.2 b) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de Bases de règim local atorga als 
municipis competències en els termes previstos per la legislació estatal o autonòmica en 
matèria de neteja de platges. 
 
2. L’article 28.1 b) del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el  Text 
refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya atorga als Consells Comarcals 
competències en matèria de cooperació econòmica amb els municipis integrats en la seva 
demarcació comarcal per la realització de les obres, serveis o activitats dels municipis. 
 
3. Els articles 47 i 48 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic 
atorga potestats a les administracions públiques per formalitzar entre elles convenis 
interadministratius, fixant l’article 49 el seu contingut. 
 
4. L’article 36.1 de la Llei de Bases de Règim Local en la seva nova redacció donada per 
l’article 13 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració local conforme són competències pròpies de la diputació o entitat equivalent 
les que li atribueixin en aquest concepte les lleis de l’Estat i de les comunitats autònomes en 
els diferents sectors de l’acció pública i, en tot cas, “La prestació de serveis públics de 
caràcter supramunicipal i, si s’escau, supracomarcal i el foment o, si s’escau, la coordinació 
de la prestació unificada de serveis dels municipis del seu àmbit territorial respectiu. En 
particular, assumeix la prestació dels serveis de tractament de residus en els municipis de 
menys de 5.000 habitants...”. 
 
5. L’article 85 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 determina que “Correspon a la comarca realitzar 
activitats i prestar serveis públics d'interès supramunicipal. Li correspon també assegurar 
l'establiment i l'adequada prestació dels serveis municipals en el territori de la comarca i 
l'exercici de les competències municipals, en els termes establerts per la Llei de 
l'organització comarcal de Catalunya i per la legislació de règim local”. 
 
Per tot això es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer: Aprovar l’addenda al Conveni de delegació de les competències de l’Ajuntament de 
Cabrera en favor del Consell Comarcal del Maresme per a la prestació del servei en matèria 
de neteja de platges.  
 
Segon:  Autoritzar a l’Alcalde de l’Ajuntament de Cabrera a signar el Conveni de Delegació 
de competències de l’Ajuntament de Cabrera en favor del Consell Comarcal del Maresme, 
per a la prestació del servei en matèria de neteja de platges que consta a l’expedient 
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administratiu.” 
 
8. ASSUMPTES SOBREVINGUTS 

No n’hi hagueren. 

9. INFORMES, PRECS I PREGUNTES 
 
Passem, doncs, a informes, precs i preguntes. Comencem pels informes dels membres de 
l’equip de govern, i comencem en concret 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 hola, 
bona nit una altra vegada.  
 
La Generalitat de Catalunya nos pidió si teníamos algún piso para ceder a familias que 
fuesen refugiadas. Le enseñamos uno, vio que era adecuado y nos va a mandar una familia 
de refugiados de El Salvador que han pedido ya asilo político, de seis miembros. Estamos a 
la espera y en su momento os los presentaremos, que supongo que en el pueblo habrá que 
acogerlos de alguna manera. ¿De acuerdo? 
 
Esta familia está bajo la tutela de la Asociación Catalana de Ayuda al Refugiado y nos 
pagará un alquiler social. 
 
Después, la adecuación de talleres: con motivo de la entrada en el Castellet del servei 
RESPIR se han hecho cambios en los talleres que se hacían. El criterio que se ha seguido 
es el trasladar los que están utilizando menores de sesenta y cinco años, como es costura y 
pilates. Los demás talleres, alguno se ha anulado por no tener el cuórum suficiente y otros 
porque la ley no permite contratar a talleristas que no estén dados de alta de autónomos. 
 
El punto lila: con motivo de las fiestas, se han instalado varios puntos donde se informa y se 
ayuda a mujeres en caso de necesidad. Se les da soporte y protección si se sienten 
amenazadas por algo o por alguien. 
 
Un total de 223 mujeres, 133 hombres y 353 jóvenes han pedido información, y se realizaron 
dos intervenciones de apoyo. 
 
Comunicaros que el día 30 de septiembre se hará la comida con la cual el Ayuntamiento 
rinde homenaje a la gent gran. Esperamos, como siempre, que la comida sea del agrado de 
todos. Nos la servirá el restaurante Santa Marta. 
 
Este homenaje se está realizando en los últimos sesenta y un años, este será el número 
sesenta y dos. 
 
Se ha creado una asociación de dones para rendir un servicio a la mujer, que 
malogradamente aún se sigue necesitando. Su sede social será en la sala de asociaciones 
del Castellet y próximamente en la página web del Ayuntamiento se dará el teléfono y el mail 
de contacto. 
 
Nada más. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, gràcies, Carmen. Només voldria remarcar, perquè ho 
hem dit així com una mica de passada. La Carmen és molt humil i demés, però el fet que 
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Cabrera pugui oferir un pis per a acollida de sis persones, una família de sis persones 
refugiades, jo voldria posar-ho en valor. He fet un càlcul ràpid: si tots els municipis fessin el 
mateix en proporció al nombre d’habitants que té Cabrera, tindríem capacitat a Catalunya 
d’acollir 10.000 persones refugiades. Compte, eh?, amb això, vull dir, que estem parlant que 
realment és un petit esforç que val la pena. No és que la Generalitat ens va preguntar, sinó 
que ho va oferir a tots els ajuntaments i nosaltres ràpidament ens vam posar en contacte 
amb la Generalitat per oferir-li un dels pisos que tenim i oferir altres serveis que té el municipi 
per facilitar la integració d’aquesta família. 
 
I ho dic, perquè jo que tinc informació de tota la comarca, us asseguro que no tots els pobles 
fan el mateix, ni molt menys. 
 
La Sra. Manresa manifesta que bueno, he de decir al señor alcalde que él sí que es humilde, 
porque él es el primero que ha querido acoger a esta gente y que yo, por supuesto, le he 
dicho que sí. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, no calia això. Vinga, passem al… La Montse Reig, 
regidora d’Ensenyament, Cultura i Patrimoni. Endavant, Montse. 
 
La Sra. Montserrat Reig Pascual regidora del grup municipal d’ERC manifesta que bon 
vespre a tothom. Jo els voldria informar que, com ja saben, ha començat el nou curs i l’hem 
fet amb un molt bon inici: a l’escola del Pla tenim 450 alumnes; a P3, que són els que 
comencen, en tenim 22 de Cabrera. Llavors, dir que durant aquest estiu s’han fet moltes…, 
s’ha canviat la porta del gimnàs, s’ha fet molta inversió a dintre l’escola per adequar, perquè 
l’escola està molt bé, però el temps passa i les necessitats canvien. 
 
Llavors, a l’escola bressol també hi hem fet una inversió que ens havien demanat des 
d’Inspecció i la mateixa escola, que els lavabos quan es va dissenyar el canviador i tot 
estava d’una manera i ara, per les necessitats, que canvien, ho hem canviat. Estan molt 
contents. Perquè hi ha anat l’inspector i ho ha trobat tot bé. 
 
Només tenim d’ocupació un 80,7 per cent, tenim sis places vacants als nascuts el 18 i cinc 
places vacants als nascuts el 16. Com vostès saben, els nascuts el 18 s’omple…, ara ja 
tenim uns bessons que a la que neixin, primer han de néixer, es matricularan. O sigui que 
omplirem si hi ha… Aquí ho posa, no? 
 
I dir-los que tenim quatre educadores, totes amb contracte fix, tres educadores de suport, 
amb contracte eventual: dues les tenim a jornada completa i una a jornada parcial, perquè 
dona suport al menjador i al dormir. Llavors, la directora és amb contracte fix, la netejadora, 
amb contracte fix, i també tenim una cuinera amb contracte fix. En resum, tenim deu 
treballadores, set amb contracte fix i tres són eventuals. 
 
Llavors, informar-los que a l’escola del Clos també hem fet alguna reforma: hem posat aires 
condicionats, hem comprat…, com es diu això que baixa? (Veus de fons.) Això, pantalles –
ara no me’n recordava.  
 
I que comencem…, tenim alguna innovació que després quan tingui el programa ja els el 
passaré. Jo comptava poder-lo tenir aquesta tarda i passar-los-el, però no hem arribat a 
temps, la impremta no m’ho ha portat. 
 
Comencem el dia 18 i, bé… En principi, hi ha cinquanta-cinc matrícules ja, o sigui, creiem 
que anirà bé. Hi ha alguna modificació aquest any al català inicial, al castellà inicial, doncs, 
serà gratuït, perquè la gent que accedeix a això no té possibilitats. Moltes vegades a mig 
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curs han de plegar pel motiu de pagar vint euros al mes. Són gent que tenen treballs molt 
poc remunerats i, clar, hem mirat tot el voltant i tothom ho fa gratuït; llavors, nosaltres creiem 
que s’ha de fer gratuït. 
 
Llavors, referent a les preguntes que la regidora Sra. Cortada em va fer, que avui no ha 
pogut venir, jo vaig contestar-les, però els les vaig enviar a tots, en còpia a tots vostès. (Veus 
de fons.) Les preguntes que em va fer la Sra. Cortada. Perquè tinguessin la informació igual 
que ella, eh? 
 
I ja està, res més, gràcies. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que gràcies a tu, Montse. Donem la paraula ara al Sergi Teodoro, 
regidor de Promoció Econòmica, Joventut i Festes. Endavant, Sergi. 
 
El Sr. Sergi Teodoro José regidor del grup municipal del PDeCAT manifesta que gràcies. Bon 
vespre. Començo donant les xifres de l’atur. Aquest mes d’agost hem tancat amb 141 
aturats, que representa un 6,59 per cent, un aturat menys que el mateix període de 2017. 
 
Comentar que el primer cap de setmana d’octubre hi ha el nou festival Reviu Ilturo, que és el 
canvi que hi ha hagut respecte a la Fira Iberoromana. Vull explicar una mica els motius 
d’aquest canvi i en què consistirà el nou format. Això és un canvi que ve impulsat pel Pla 
director de turisme i una de les coses que remarca és canviar la fira i donar-hi caire de 
festival. Aleshores, el que nosaltres hem fet durant el període de Setmana Santa i el que 
serien els dies en què hi havia la fira l’any passat és anar a visitar diversos festivals d’arreu 
de Catalunya de temàtica similar per poder executar un projecte. 
 
Una vegada hem fet això, hem constituït diferents temàtiques, que són el vi, la religió, la 
societat romana i els ibers com a quatre branques principals, i amb diferents matèries, que 
són visites guiades, racons que parlen –que és el nom que hem volgut donar a monòlegs 
històrics. Els monòlegs històrics són personatges de l’època que el que fan és explicar les 
seves experiències com si estiguessin parlant en el passat. N’hi ha de diferents tipus. 
 
Aquestes dues primeres activitats són de pagament: les visites guiades valdran cinc euros, 
els racons que parlen valdran dos euros i mig. I llavors, hi haurà diversos tallers infantils 
també d’aquestes quatre temàtiques que he comentat, conferències i recreacions històriques 
com hi havia fins ara. 
 
La imatge publicitària i el nom del festival i tot el que és a nivell visual ho ha creat un 
publicista i un expert en la matèria que es diu Guillem Penya. 
 
A l’espai firal que hi havia fins ara el mantenim, l’únic que el farem més reduït a causa de les 
experiències que vam tenir a la Festa de les Bruixes, que ho vam valorar molt positiu, tant 
amb la policia com amb tothom, que fos només des del carrer Jaume I fins al carrer d’en 
Majó.  
 
Una de les premisses que nosaltres hem volgut donar, a causa d’aquest canvi també, és que 
les activitats havien de tenir un contingut cultural important, és a dir, havien d’estar 
documentades, havien d’estar amb un rerefons històric important, i que vendre un producte 
cultural en lloc d’un producte més d’estar per casa, diguem-ne. 
 
La inauguració del festival la farà l’Honorable Sra. Maria Àngels Chacón, consellera 
d’Empresa i Coneixement, dissabte a les onze i mitja, a la qual els convidarem a tots.  
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I acabar convocant, com toca cada Ple de setembre, el quart consell de festa major: el dia 27 
d’aquest mes, a les vuit del vespre, a Can Martinet, per fer la valoració de festa major i poder 
portar al proper Ple quines són les conclusions. 
 
Com sempre, farem difusió a tots els nostres mitjans que puguem, ho posarem a les 
agendes que toqui. I esperem que vingui tothom a dir el que pensa de la festa major perquè 
és el moment de fer-ho. Si hi ha un espai on es pot parlar de tot: «M’ha agradat això» o 
«penso que allò…», i és el moment de fer-ho. 
 
Gràcies. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que moltes gràcies a tu, Sergi. Donem ara la paraula a la Núria 
Pera, regidora d’Urbanisme i Serveis Interns. Endavant, Núria. 
 
La Sra. Núria Pera Maltes regidora del grup municipal del PDeCAT manifesta que moltes 
gràcies.  
 
Bé, jo us informaré pel que fa als temes de personal. Fa temps que la Maria Josep Xiberta 
estava a recepció i ara, doncs, el dia 5 de setembre, els informo perquè no la veureu, 
perquè, doncs, ha acabat el contracte. Vull recordar que la Maria José Xiberta estava 
contractada a l’Ajuntament gràcies als plans d’ocupació de la Diputació de Barcelona, plans 
d’ocupació per fomentar l’ocupació de persones que estan en situació d’atur. I aquest 
contracte, si no ho recordo malament, aquest Pla d’ocupació se li va acabar a principis de 
juliol, llavors, a través de la borsa de treball la vam poder contractar per cobrir la plaça de la 
Mabel Arrondo, que estava de baixa. Però, bé, ja tothom ja s’ha incorporat i el dia 5 de 
setembre la Maria Josep, doncs –que li dèiem la Meri–, no la veureu a l’Ajuntament. 
 
També em sembla que s’han acabat els contractes per pla d’ocupació dels dos forestals. Em 
sembla que es van acabar ahir. I per tant, doncs, ara esperarem als nous plans d’ocupació 
de la Diputació de Barcelona, que suposem que seran per al bienni 18 i 19. 
 
Pel que fa a la part d’urbanisme, a la Regidoria d’Urbanisme, no és ben bé…,  ara us 
informaré, us donaré una informació amb el vistiplau i si vols precisar alguna cosa amb la 
regidora de Patrimoni. Informar-los que al mes d’agost van començar les excavacions 
arqueològiques a la zona de Cal Conde. I, bé, fruit d’aquestes excavacions, que ja es van 
anar duent a terme durant tot el mes d’agost, a finals d’agost vam tenir una primera reunió 
amb personal responsable dels serveis territorials de la Generalitat i amb els arqueòlegs i el 
que, doncs, es va desprendre d’aquesta primera reunió és que a una profunditat d’uns 
setanta centímetres, a una fondària d’uns setanta centímetres hi havia una…, hi ha; no, hi 
havia, sinó que hi ha una estructura retallada de cronologia prehistòrica, que sembla que és 
una troballa bastant important perquè el que es comenta és que aquestes troballes sempre 
es troben a dalt de la serralada i en aquest cas, doncs, està a la plana. 
 
Bé, és una estructura negativa i segueix un procediment especial perquè són troballes 
prehistòriques i tenen una manera, doncs, d’inventariar-se diferent, possiblement una mica 
més lenta.  
 
Hem anat fent reunions setmanals i ens emplacem cada setmana, perquè les excavacions 
van continuant i sempre, doncs, la visita es realitza i aquestes reunions es realitzen per mirar 
quin és l’estat i l’evolució de la intervenció arqueològica que s’està duent a terme i quines 
han de ser les futures intervencions o les possibles problemàtiques que puguin sortir.  
 
Com –ho repeteixo una altra vegada– cada setmana ens anem trobant, ens vam trobar 
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també el 6 de setembre, i en l’última reunió que vam tenir el 12 de setembre, el que es va 
desprendre, doncs, i vam acordar, és que fer un rebaix… Bé, va acordar bàsicament el 
responsable de Patrimoni de la Generalitat, el Sr. Joaquim Folch, va recomanar el rebaix 
general del nivell superficial. I ens vam emplaçar a la setmana que ve, el dia 19, perquè 
segurament un cop ja estigui fet tot el rebaix, doncs, es podrà delimitar quina zona es 
delimita per poder continuar i la resta de zona mirar a veure com s’avança en aquestes 
excavacions.  
 
Per tant, els anirem informant periòdicament perquè cada setmana, doncs, ens anem trobant 
i cada setmana es va decidint quina és la intervenció que es va realitzant. 
 
No sé si la regidora de Patrimoni, doncs, vol puntualitzar alguna cosa. 
 
La Sra. Montserrat Reig Pascual regidora del grup municipal d’ERC manifesta que no, 
només vol puntualitzar que és una troballa que té molt de relleu científic, perquè no han 
trobat mai una cosa semblant, ens va dir. Però que, bé, estem emplaçats el dia 19 a veure la 
intervenció que faran, però és cosa de treure-ho, em van explicar a mi. O sigui que 
científicament no és una cosa per poder-la deixar allà; és una cosa que se l’hauran d’endur, i 
que ara el dia 19 decidiran. Han de fer una altra rasa, com diu, i decidiran com ho fan. 
 
La Sra. Pera manifesta que aclarir –bé, és que ara m’ha agafat el fil–: és una estructura 
subterrània i també…, és a dir, per comparativa el responsable de Patrimoni de la Generalitat 
va dir que, a veure, no estem davant –ho dic perquè Cabrera quan aixeques el terra, doncs, 
surt el que surt, són estructures negatives–, i que no estem per comparativa davant del 
jaciment de Ca l’Arnau o de Can Modolell. És a dir, no té res a veure. És una estructura 
negativa que té molta importància científica i perquè és de la prehistòria i perquè està a la 
plana i no hi ha troballes d’aquest tipus. Però, ho repeteixo, no estem comparativament en la 
tessitura de Ca l’Arnau. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que si em permets aclarir una cosa que crec que és molt important: 
estem dient insistentment que és una estructura negativa. Si jo pregunto a la població què és 
una estructura negativa, jo crec que ningú l’encerta: vol dir que no hi ha construcció, sinó que 
està excavat a la terra. O sigui, a la prehistòria no es construïa res, no hi ha pedres, sinó que 
feien forats, coves, sitges, etcètera. Però no construïen, d’acord? És que crec que és molt 
important. És per això que no té la rellevància o la incidència que pugui tenir... 
 
La Sra. Reig manifesta que d’un poblat ibèric». 
 
El Sr. Alcalde manifesta, exacte. D’acord? 
 
La Sra. Pera manifesta que no, no, és veritat, s’havia de puntualitzar perquè…, bé, clar, una 
estructura negativa, doncs, jo ara ho he arribat a entendre. I disculpeu, no he estat prou 
pedagògicament…, prou pedagògica, no? 
 
El Sr. Alcalde manifesta que gràcies, 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 bé, gràcies. Bé, jo us 
informaré dels següents temes: primer, que el passat dia 22 d’agost es va produir un incendi 
forestal al terme de Cabrils, a la muntanya de Montcabrer, es van cremar uns 4.000 metres 
quadrats. L’incendi va ser provocat; verificat pels forestals i pels Mossos d’Esquadra. Es van 
encendre quatre llocs diferents durant el dia. Es van anar poder apagant, però el de les 
quatre de la tarda ve prendre amb més intensitat. 
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Recordareu que nosaltres vam fer una inversió que vam fer la millora de la franja forestal, i 
gràcies a aquestes tasques que vam fer des de l’Ajuntament de neteja i aclariment de la 
franja de prevenció, es va cremar quasi res de bosc. Es va apagar a la mateixa franja i això 
va fer que la intervenció fos molt més ràpida. 
 
Van intervenir en l’incendi un helicòpter, que va agafar l’aigua del dipòsit que tenim aquí al 
parc, que ara precisament farem que l’aigua la tingui constantment, cosa que s’ha demostrat 
que és molt útil. També hi va haver deu dotacions de bombers i les ADF de Burriac, de la 
Serra Marina, que són els d’Argentona, i els de Vilassar de Dalt. 
 
Un altre tema que també us informo és de les obres de l’antic camí del mig, que ja estan 
pràcticament acabades i només falta pintar el terra amb les senyalitzacions corresponents i 
marcar el marge i el «baden» que s’ha fet, que es farà aquest diumenge a la nit, perquè és la 
millor hora i quan hi ha menys trànsit. 
 
Un altre tema del qual també us haig d’informar és que la setmana que ve, del 16 al 22 de 
setembre, és la Setmana de la Mobilitat Europea. I l’Ajuntament, com l’any passat, dintre de 
les activitats que es faran al territori i al municipi, tornarà a oferir el servei d’autobús 
municipal de la línia C16, gratuït durant tota la setmana, de dilluns 17 fins al dissabte 22, que 
és una activitat que l’any passat la vam fer i va tenir molt èxit. 
 
Esperem així fomentar la utilització d’aquest transport públic. Amb la iniciativa dels 
diumenges durant l’estiu ja ha tingut una bona acollida i hem tingut una mitjana de més de 
trenta usuaris els dies festius i els diumenges. 
 
També informar-vos que aquest mes, de la meva Regidoria d’Esports, comença, 
evidentment, tota la temporada esportiva. Ja han començat les activitats com és el futbol, 
amb més equips que l’any passat. I per primera vegada han creat una escola de rugbi dins 
de la Unió Esportiva Cabrera, de nens de cinc a catorze anys, que és una idea que els 
havíem proposat i han buscat un espai per començar a veure si aquest esport també es pot 
assentar a Cabrera. El bàsquet té els mateixos equips de la temporada passada. Aquest 
diumenge fan un memorial a una persona que és el Pere Rodríguez, que va ser un 
exjugador, i se li fa un homenatge aquest diumenge. També ha començat la natació del Club 
Natació Cabrera, la gimnàstica rítmica, l’escola d’escacs, les petanques de Can Llorell i del 
Pla, que l’altre dia hi va haver una trobada a les petanques del Pla que van venir de tota la 
comarca, i van dir que són de les millors pistes que hi ha. La Genera aquest dissabte fa, 
perquè ja la setmana següent és la de l’esport, una presentació de l’escola de tennis. I també 
les activitats de pàdel que fan els diferents clubs i totes les classes i els cursets que es 
donen a la piscina municipal. 
 
També un altre tema que us haig de comentar és que el dilluns començaran les millores del 
camí de la font Picant que va a Cabrils. Això és una subvenció que vam aconseguir de fons 
de la Generalitat i de fons europeus per poder solucionar definitivament tota aquella pujada 
que va de la font Picant fins a Cabrils, que després de molt lluitar-ho hem aconseguit poder-
la emporlanar i canalitzar les aigües perquè cada vegada es fa malbé i costa molt pujar. I, 
llavors, es farà aquesta actuació que tenim la subvenció ja concedida i, llavors, es pintarà 
després de color terrissa perquè quedi amb el paisatge. I esperem que això sigui una solució 
de temps, perquè cada any hem de fer manteniments de camins i tot i és una solució perquè 
es converteix en un accés de sortida i d’entrada al parc, que és molt important. 
 
I, després, ja per acabar, si ho veieu, aquest dilluns començarà a l’avinguda Onze de 
setembre podar tots aquests arbres que hi ha baixant a mà dreta i pujant a mà esquerra, que 
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són uns arbres tropicals, que no sé el nom, no m’han sabut dir el nom. I fa dos estius els vam 
fer i els vam podar, i aquesta vegada els tornarem a podar, perquè s’han de podar a l’estiu, 
perquè com que són tropicals s’ha de fer a l’estiu. I hem esperat que passi l’estiu perquè 
facin una mica d’ombra i els podarem a partir de dilluns. 
 
Ja està. Gràcies. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que moltes gràcies a tu, Enric. Per part meva, informar-vos d’un 
tema, perquè és un tema important i recurrent, perquè sapiguem en quina situació estem 
perquè en les properes setmanes i mesos hi pot haver alguns moviments importants, que és 
el tema de la platja, eh?, de l’estabilització de les nostres platges. 
 
Dir-vos que tenim agendada per al dia 28 de setembre una reunió amb el director –ara ha 
canviat de nom, eh?, però és igual–, és el director d’Urbanisme i Territori, que és el número 2 
del conseller de Territori i Sostenibilitat, que és la persona que porta el tema platges des de 
fa anys. I aquesta reunió la tenim no com a Ajuntament de Cabrera, sinó que la té el 
Comissionat per a la Gestió i Preservació del Litoral del Maresme, que és un comissionat 
que representa tots els partits polítics de la comarca del Maresme, i dels quals el 
representant del PDeCAT en soc jo i el representant del Partit dels Socialistes és el Sr. 
Daniel Meroño. Per tant, hi anirem dos representants de Cabrera, eh?, com a municipi 
afectat, afectadíssim, diria jo, a tractar aquest tema. 
 
La notícia en si no és aquesta, sinó que sapigueu –i ho vull traslladar perquè penso que és 
motiu d’orgull per a tots– que hi ha un consens a la comarca entre tots els grups polítics, a 
excepció de la CUP, que ni tan sols assisteix a aquestes reunions, però sí entre tota la resta 
del ventall de grups polítics i la plataforma Preservem el Maresme, sobre quin és el 
posicionament de la comarca. I això és important. I el que anem a fer a aquesta reunió és a 
traslladar el posicionament de la comarca envers el tema de la gestió del litoral per demanar-
li després possiblement de reunir-nos ara que s’ha obert una oportunitat política, doncs, anar 
a Madrid al Ministerio a traslladar també aquest posicionament i fer força per tal que 
s’implementi allò que ha decidit el comissionat. 
 
Que, sintèticament, el consens aquest consisteix que per evitar discussions dividim el 
Maresme –dividir sempre queda molt malament, eh?– però podríem dir que delimitem amb 
dos parts: des d’Arenys de Mar cap amunt i des d’Arenys de Mar cap avall, perquè la 
problemàtica d’aquestes dues àrees és absolutament diferent. D’Arenys de Mar cap amunt 
no hi ha cap port i, per tant, allà té sentit, doncs, que es busquin noves fórmules de 
regeneració natural, etcètera, però d’Arenys de Mar cap avall hi ha sis ports en total, la qual 
cosa fa que com que sis ports és una anomalia que afecta la dinàmica del litoral, doncs, 
s’hagin d’aplicar mesures correctores. I, per tant, en aquest sentit, en el que vam estar 
d’acord tots els grups polítics de la comarca és a exigir al Ministeri que tiri endavant allò que 
ja té previst.  
 
Recordeu que a Cabrera estem a la fase 2, ara estan licitant les obres per a l’estabilització 
de les platges entre Premià i el Masnou, que era la primera fase. Nosaltres, Vilassar i 
Cabrera de Mar, estem a la fase 2 i, per tant, el que volem és que el ministeri, doncs, 
acceleri, després de tres anys d’inacció, la implementació del seu pla. Això sí, condicionat 
que es realitzin els dragatges tal com estiguin establerts i en funció dels informes d’impacte 
ambiental. Perquè s’ha detectat –i aquesta era una protesta de la plataforma Preservem el 
Maresme, amb raó– que els informes d’impacte ambiental determinaven unes coses que 
després no es complien, eh? Per exemple, es deia: «Dragarem a les dunes que hem 
detectat que hi ha a 3.000 metres mar endins, farem un dragatge de vuit metres.» I, llavors, 
feien un dragatge de vint metres de profunditat. Clar, no és el mateix. D’acord? 
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Llavors, l’acord diu que s’ha de contractar una empresa –que esperem que sigui la 
Generalitat i no el Consell Comarcal qui ho hagi de fer– que supervisi la correcta aplicació 
d’allò que diuen els informes d’impacte ambiental. D’acord? Una empresa de control i 
auditoria. 
 
Això és bàsicament els acords als quals vam arribar i que pensem que és un bon acord per 
poder forçar en el seu moment al ministeri que tiri endavant el pla pel que fa sobretot al que 
ens interessa a Cabrera de Mar, que recordem que és la regeneració de les platges fins 
aproximadament al torrent del Maniu, però amb la implantació de dos espigons: un a l’alçada 
aproximadament de la desembocadura de la riera de Cabrera i l’altra aproximadament 
davant de Costamar. 
 
Bé, això és tot el que teníem per explicar-vos. Donem ara la paraula als grups. Comencem 
per Gent per Cabrera, preguntes o temes que vulgueu comentar. Anna Maluquer, endavant. 
 
La Sra. Anna Maluquer Ferrer regidora del grup municipal de GxC manifesta que sí, gràcies. 
  
Hi ha diverses coses. M’ha sorprès el fet que el pis aquest que hem cedit els refugiats que 
siguin del Salvador, eh?, jo pensava que els que tenien més problemàtica eren precisament 
els refugiats, doncs, de Síria o… Jo no sé si només com a ajuntament oferim aquest pis, 
però també potser hi havia tota una sèrie de gent, cases particulars que també s’havien ofert, 
em sembla. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que això ho gestiona la Generalitat amb els ajuntaments. Les cases 
particulars ho gestiona Creu Roja i altres entitats. Va per una altra via, diguéssim. 
 
La Sra. Maluquer manifesta que d’acord. A veure… Aquí a l’escola Marinada, ha parlat vostè 
del personal fix a l’escola Marinada o al CEIP? 
 
La Sra. Montserrat Reig Pascual regidora del grup municipal d’ERC manifesta que a l’escola 
bressol. 
 
La Sra. Maluquer manifesta que a l’escola bressol la Marinada. 
 
La Sra. Reig manifesta que no en tenim cap més. L’escola bressol Marinada. L’altra és 
escola del Pla. 
 
La Sra. Maluquer manifesta que però jo dic el personal que vostè ha dit que estava fix, però 
aquest personal el paga l’Ajuntament? 
 
La Sra. Reig manifesta que no, que el paga l’empresa. És una concessió. 
 
La Sra. Maluquer manifesta que després el tema de l’escola d’adults, que vostè ha dit que 
eren les classes de català? 
 
La Sra. Reig manifesta que català i castellà inicial. 
 
La Sra. Maluquer manifesta que jo recordo…, em fa gràcia que vostès, doncs, ara hagin vist 
al voltant que es fan gratuïtament quan jo en aquest Ple també una vegada vaig dir que fins i 
tot les d’alfabetització haurien de ser gratuïtes. 
 
La Sra. Reig manifesta que aquestes ja eren gratuïtes. 
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La Sra. Maluquer manifesta que d’acord, però a vegades també hem fet propostes en aquest 
sentit i… 
 
La Sra. Reig manifesta que ho hem valorat i, veu?, ara ho aplicarem. 
 
La Sra. Maluquer manifesta que molt bé, doncs, ho celebro. 
 
A veure… Sí, un altre tema: en el pla d’ocupació d’aquesta persona, doncs, que ha marxat 
que treballava aquí a la recepció de l’Ajuntament, a nosaltres ens sembla que a vegades, 
eh?, potser ara llogarem sis jardiners… Jo no sé si es podria agafar una persona en 
comissió de serveis, que se’n diu, o sigui, amb un encàrrec concret, com seria, per exemple, 
treballar al portal de transparència. Perquè vostè en el Ple passat, Sr. Alcalde, ens va dir que 
hi havia una persona que hi treballava, però em sembla que les hores que hi pot dedicar no 
són tantes com haurien de ser. Perquè jo segueixo sense trobar les factures, potser el Sr. 
Sergi ens ajudaria. Si ho saps, t’agrairé que m’ho ensenyis, perquè jo ho he mirat amb 
l’Anna, que és informàtica, i tampoc ens en sortim. 
 
La Sra. Anna Teixidó Sardà regidora del grup municipal de GxC manifesta que si més no és 
molt complicat. 
 
La Sra. Maluquer manifesta que sí, no es troba a la primera. 
 
Pel que fa al tema de l’arranjament del camí de la font Picant, que el fan des del que és la 
font Picant cap a Cabrils…, cap a les Planes, sí. Però és que hi ha tota la resta de l’altre 
camí, el que puja des del poble fins a la font que aquest camí també està malament, inclús 
els porcs senglars van fent excavacions sovintejades. També és un problema que tenim, els 
porcs senglars, és una plaga. I, bé, no sé si és que es pensa fer alguna actuació en aquest 
sentit, eh? 
 
Després, també el tema de les excavacions vostè, Sra. Pera, ha dit que s’anirien fent a 
mesura… No tenen data de finalització, no?, diríem, és una cosa que han d’anar veient amb 
la successives trobades que van fent. 
 
La Sra. Núria Pera Maltes regidora del grup municipal del PDeCAT manifesta que a veure 
com que són estructures negatives, que estan sota terra, doncs, és clar, ara el que s’ha 
recomanat és que es faci un rebaix de tota la superfície de Cal Conde. Per tant, la setmana 
que ve sabrem quin és l’abast i com acotarem aquestes excavacions. 
 
La Sra. Maluquer manifesta que val, que és una mica indeterminable dir el temps que 
passarà. 
 
La Sra. Pera manifesta que home, ara mateix jo no li ho sabria dir, entre altres coses, perquè 
tampoc soc tècnica en aquest aspecte, però no es pot precisar –no es pot precisar–, com a 
totes les excavacions i les troballes arqueològiques, eh? 
 
La Sra. Maluquer manifesta que sí, sí, ja ho sé ja. Jo crec que en aquest sentit també potser 
com a Ajuntament ens hauríem de plantejar que tenim aquest territori, diríem, amb aquesta 
fortuna o amb aquesta penitència, segons com es miri, amb aquesta riquesa. Però que, 
d’alguna manera, doncs, s’hauria de poder compensar les persones que construeixen o 
que… Perquè, al final, les excavacions són per a tot el poble, no només per al poble, sinó 
per al món en general, no?, expliquen la nostra història. Doncs, no sé, tenir una iniciativa en 
aquest aspecte també estaria bé de cara a la gent que construeix, sobretot per protegir les 
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possibles que hi hagi, que no hi hagi algú que es faci el llest, eh?, i vagi per feina.  
 
I sobretot també donar-hi valor i que siguin visitables i que tingui un sentit realment fer tota 
aquesta tasca. 
 
La Sra. Núria Pera Maltes regidora del grup municipal del PDeCAT manifesta que jo voldria 
matisar: a veure, quan dius «algú que es faci el llest», totes aquestes excavacions sempre 
tenen…, o sigui, hi ha un arqueòleg, eh?, a darrere, un arqueòleg municipal. I després, 
l’arqueòleg de la Generalitat que va dient què s’ha de fer. Vull dir que no sé com vols…, quan 
dius que no es faci el llest… No, vull dir, perquè a vegades són coses molt susceptibles, no? 
I dir que «algú no es faci el llest», què volem dir amb això? 
 
La Sra. Maluquer manifesta que bé, perquè pot ser –pot ser–, hi ha gent molt hàbil. Jo ara 
aquí no li diria, però… 
 
La Sra. Pera manifesta que val, d’acord. 
 
La Sra. Maluquer manifesta que vol dir en el sentit que això no sigui en perjudici de realment 
poder fer aquestes «cates», tot i que hi hagi un arqueòleg que vetlli per tot això. 
 
Un altre tema, el Reviu Ilturo, a mi em fa gràcia la deriva que ha pres aquest Ajuntament amb 
el tema de la festa iberoromana, no? En principi es va fer cada dos anys, perquè era un tema 
d’estalvi, i ara tenim ja no només aquesta fira, sinó que en tenim dues. El fet d’adscriure’ns 
en el que és aquesta associació de festes o de fires, no?, estem dins d’un… –això va passar 
una vegada pel Ple, no?–, que són els que promocionen i…, em sembla que és el que ens 
ha dut a fer la fira ara a la tardor, perquè per la segona Pasqua hi ha un gran esdeveniment 
en aquest sentit a Tarragona. I aleshores, per no trepitjar les coses… Això se m’ha explicat, 
eh? 
 
El Sr. Sergi Teodoro José regidor del grup municipal del PDeCAT manifesta que sí, sí, però, 
vull dir, no ens ho proposa l’associació aquesta; l’associació aquesta fa difusió de les fires 
que fas i de tot el que tu fas. És una decisió tècnica perquè a les dates que ho fèiem no 
només ho fa Tarragona, sinó també ho fa Empúries. Aleshores, anar a competir contra 
aquests dos festivals és molt complicat. 
 
La Sra. Maluquer manifesta que però Empúries i Tarragona tenen una infraestructura que 
nosaltres no tenim. 
 
El Sr. Teodoro manifesta que per això. Aleshores vas amb mi, no? Vull dir, si busquem noves 
dates… 
 
La Sra. Maluquer manifesta que no…, però, vull dir que mai arribarem a tenir…, suposo, eh?, 
no ho sé, potser sí. 
 
El Sr. Teodoro manifesta que esperem. 
 
La Sra. Maluquer manifesta que bé, aleshores, no sé… 
 
El Sr. Teodoro manifesta que en qualsevol cas, el Pla estratègic de turisme el que diu són 
dues coses del que és la fira: diu que és recuperar-la i fer-la anualment i l’altra cosa és que 
deixi de ser una fira i passi a ser un festival. Una fira entenent un lloc on hi ha exclusivament 
parades i hi ha quatre activitats ambientades a l’època; tot això ara dona la volta i la fira és 
més petita i les activitats n’hi ha més i de més qualitat. 
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La Sra. Maluquer manifesta que sí, no sé, a mi a vegades el que em sap greu és que es 
menystinguin les coses d’estar per casa. Al final, teníem una fira en la qual els pagesos 
participaven, que feien tota una decoració i que em sembla que per aquestes dates, doncs, a 
ells tampoc els va bé, d’entrada, perquè no tenen gènere per exposar. 
 
El Sr. Teodoro manifesta que no exposen però fan altres coses. 
 
La Sra. Maluquer manifesta que quines? 
 
El Sr. Teodoro manifesta que fan un dinar el diumenge. 
 
La Sra. Maluquer manifesta que fan un arròs. 
 
El Sr. Teodoro manifesta que sí, sí. 
 
La Sra. Maluquer manifesta que bé, no, a vegades tenim ganes de fer coses de gran 
envergadura –ja ho entenc–, però, bé, som el poble que som. I no hi ha prou bars, no hi ha 
prou restaurants… De fet, s’ha vist també durant la Festa Major que hi ha hagut algun 
moment d’estrès, diríem, a l’hora de poder-ho «abarcar» tot. Aleshores, també hem de tenir 
en compte una miqueta com podem rebre aquest visitant, què tenim per oferir-li, a part de les 
activitats, doncs, que la fira mateixa proporciona. En aquest sentit, és una observació. 
 
El Sr. Teodoro manifesta que del que deies de les dues fires, que vam passar d’una biennal 
ara a dues: la Festa de les Bruixes, jo aquí vaig portar els números de tot com havia anat i 
vull recordar que el cost que va tenir l’Ajuntament de la Festa de les Bruixes va ser de 3.500 
euros descomptant-ho tot, els beneficis…, és a dir, fent ja exacte costos i ingressos. 
 
La Sra. Maluquer manifesta que o sigui els beneficis van ser de 3.000…? 
 
El Sr. Teodoro manifesta que no, negatiu, 3.500 negatiu. (Veus de fons.) Exacte. Aleshores, 
no va suposar molta despesa per a l’Ajuntament. I aquesta fira, doncs, és la fira gran i 
suposa menys despesa que altres edicions també. 
 
La Sra. Maluquer manifesta que molt bé. Una altra última pregunta: l’altre dia vam passar per 
comissió d’obres l’aprovació de la llicència d’obres per als pisos de Cal Conde. Ja s’havia 
aprovat, però es va estar esperant un informe. El que passa que jo em vaig oblidar de 
comentar que vaig veure a l’acta de la Junta de Govern que el Sr. Enric Mir s’havia abstingut. 
I m’agradaria saber, doncs, per què. 
 
I després, un altre tema també: el dia de l’ofrena floral a vostès els van presentar com a 
PDeCAT-Junts per Catalunya. És el mateix o són…? 
 
El Sr. Alcalde manifesta que bé, nosaltres vam demanar que fos així. Sí, sí, el partit és 
PDeCAT i Junts per Catalunya és la plataforma que es va presentar a les últimes eleccions 
autonòmiques. Perquè no hi hagi cap dubte, el PDeCAT integra Junts per Catalunya, 
evidentment, sí, sí. 
 
La Sra. Maluquer manifesta que d’acord, però no tot Junts per Catalunya són del PDeCAT, 
no?, o és PDeCAT. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que no, tot Junts per Catalunya, a part del PDeCAT, incorporava 
gent d’altres ideologies, d’altres sectors perquè volia ser una candidatura transversal. 
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La Sra. Maluquer manifesta que molt bé, d’acord. I, a veure, un momentet perquè l’Anna 
també volia comentar una cosa. 
 
La Sra. Anna Teixidó Sardà regidora del grup municipal de GxC manifesta que a veure, ple 
rere ple se’ns informa sobre el nombre d’aturats de Cabrera, però seria –des del nostre punt 
de vista– una mica més pedagògic si se’ns informés també quines àrees són les més 
demanades a Cabrera en temes de treball, en què es forma aquesta gent i com es lliga tot 
això amb la promoció econòmica a les empreses: si es visita les empreses, si des de la 
borsa de treball, si es fa una acció concreta. Perquè ja està bé saber que en puja un, en 
baixen dos, de què depèn i de quina manera ajudem aquesta gent a trobar la feina. 
 
Llavors, també tinc una proposta en tema de…, has dit que el 27 de setembre a les vuit del 
vespre hi ha una valoració de la Festa Major i que trauríem unes conclusions qui volgués 
assistir-hi. En aquestes reunions, com sabem, hi assisteix normalment –dic normalment– 
poca gent i poca gent som 4.600 habitants a Cabrera que podrien opinar sobre quins són els 
actes que més els han agradat, quins són els actes que menys els han agradat, quins 
canviarien, quins altres podrien canviar els horaris, on es podrien fer els actes… Jo et 
proposo que a través de la web, per exemple, o a través de les xarxes socials, ja que tenim 
un comunity manager, se’ns va informar, doncs, que es fes una espècie d’enquesta i a més a 
més es posés una àrea de comentaris perquè la gent pogués fer els seus comentaris. Jo 
crec que ens seria molt útil i ens serviria per a futures festes majors. 
 
I bé, un altre tema: ens has dit, Sergi, que la imatge de la fira l’ha dissenyat un senyor que es 
diu Guillem Penya, no? També en aquest aspecte, i lligant-ho amb el tema de participació 
ciutadana, també podríem fer per a futures edicions, doncs, un concurs o fins i tot proposar-
los a aquests aturats, potser n’hi ha algun que és dissenyador, i donem una mica més de 
vida al poble, a la gent del poble. 
 
El Sr. Sergi Teodoro José regidor del grup municipal del PDeCAT manifesta que ho apuntem, 
apunto tot el que m’has dit. 
 
La Sra. Teixidó manifesta que igualment assistiré a la comissió, eh? 
 
El Sr. Teodoro manifesta que perfecte. Gràcies. 
 
Sobre l’últim que has dit, no és exclusivament el disseny, sinó és estem fent un canvi i hem 
de crear una marca, aleshores, aquesta feina no és una feina d’un dissenyador; això és una 
feina d’un publicista. És una feina d’una persona experta en la matèria: és una persona que 
crea marca, a partir d’unes idees que tu li dones, com defineixes tu el festival que vols, ell 
crea una marca.  
 
De fet, ell ens va passar un text de per què la paraula Reviu era amb lletra més moderna, la 
paraula Ilturo era més antiga, perquè volia plasmar les dues èpoques en la mateixa imatge. 
Un seguit de coses que està bé obrir-ho, però que no crec que amb un procés de participació 
poguéssim aconseguir. 
 
El Sr. Enric Mir Nuet regidor del grup municipal d’ERC manifesta que a veure, respecte a la 
teva pregunta, Anna, del tema per què em vaig abstenir jo a la Junta de Govern, d’aquesta 
llicència, recordar que aquesta llicència ja havia passat per la Comissió d’Obres en el seu 
moment, es va informar i es va aprovar a la Comissió d’Obres. Jo entenc que si a la setmana 
següent hagués passat a la Junta de Govern segurament s’hagués aprovat. Però el secretari 
va decidir aturar-la de moment perquè entenia que s’havia de fer una sèrie de passos abans 
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de fer-ho, val? Llavors, arran d’això s’ha anat retardant i arran també del que ha passat amb 
una altre part del poble, que hi ha hagut molts problemes, i també d’un informe jurídic que es 
va fer, es va demanar un informe jurídic també per a això. 
 
Jo vaig rebre aquest informe jurídic, vaig estar mirant-lo i me’l vaig estar llegint i jo vaig veure 
que es donaven unes condicions que no es complien per poder donar la llicència. Com que 
és un tema molt sensible per al poble, perquè hi ha molta gent que ha pagat uns diners per 
fer uns pisos i que s’entén que els promotors han decidit canviar el sistema i volen urbanitzar 
i volen tirar-ho endavant, però també és veritat que hi ha unes excavacions i que encara no 
se sap com acabarà aquest tema. Jo entenia que aquesta comissió no tenia la pressa a fer-
ho el 31 de juliol, aprovar una llicència, quan es podia fer passat l’agost perquè no hi havia 
cap comissió més. I jo vaig dir: «Mirem aquests temes, esperem perquè no es donen les 
condicions de l’informe.» Que a part l’informe està…, vull dir, no el tinc jo només, eh?, 
l’informe està a l’expedient. És del dia 24 de juliol. 
 
Llavors, diu: «Aquestes mesures podrien consistir a accedir al canvi de sistema de gestió 
urbanística sol·licitat per MATCAT44, SL condicionat al compliment del programa de 
realització de les obres d’urbanització que s’aprovi.» Jo les obres d’urbanització i el 
cronograma no l’he vist. No sé si existeix o no, però tampoc sé si aquesta gent tirarà 
endavant la urbanització; entenc que sí. 
 
«Advertir a MATCAT, SL que l’incompliment del cronograma comportarà de nou el canvi de 
sistema de compensació bàsica a cooperació.» Jo no s’havia fet el canvi de sistema encara. 
 
I altre era: «Exigir a MATCAT, SL quan sol·liciti la llicència d’obres per a l’edificació, la 
presentació d’un aval bancari que garanteixi el 100 per cent de les obres d’urbanització a 
més dels altres requisits establerts per l’article 237 del reglament de la Llei d’urbanisme. 
Aquest aval podrà ser alliberat parcialment a mesura que s’executin les diferents fases del dit 
projecte d’urbanització.» No hi ha aval ni hi ha res. Llavors, jo vaig dir: «Doncs, jo si no hi ha 
aquestes condicions, jo m’abstinc perquè tampoc vull ser causa d’aturar una cosa perquè 
afecta molta gent.» I ja està, és aquest el meu motiu de la meva abstenció.  
 
La Sra. Anna Maluquer Ferrer regidora del grup municipal de GxC manifesta que jo el voldria 
reiterar és que a la Comissió d’Obres no s’aprova res, s’informa; aproven a la Junta de 
Govern, eh? Ho dic perquè a vegades els que assistim a la comissió d’obres…, les 
comissions no aprovem; se’ns informa, eh? Només volia fer aquesta  puntualització. Jo tenia 
entès que… 
 
El Sr. Alcalde manifesta que un moment, un moment, un moment, això que has dit, la 
primera part estic absolutament d’acord, perquè l’he repetida jo vint vegades: la Comissió 
d’Obres no aprova res, sinó que informa. És així. Però l’última part que has dit, no. Has dit: 
«se’ns informa»; no, informa la comissió, no se’ns informa, la comissió informa, que és molt 
diferent, eh? És diferent. 
 
La Sra. Maluquer manifesta que informa a qui? 
 
El Sr. Alcalde manifesta que informa la Junta de Govern. 
 
La Sra. Maluquer manifesta que la Junta de Govern no. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que sí, és així, sí, sí. I, a més, la Junta de Govern a totes les 
resolucions diu: «La Comissió vist l’informe favorable…» És així. 
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La Sra. Maluquer manifesta que a la Comissió d’Urbanisme? 
 
El Sr. Alcalde manifesta que sí, la comissió informa. 
 
La Sra. Maluquer manifesta que aleshores què hi fem nosaltres allà? 
 
El Sr. Alcalde manifesta que informem. 
 
La Sra. Maluquer manifesta que a tots, se’ns informa. Jo parlo…  
 
El Sr. Alcalde manifesta que els tècnics informen i, llavors, nosaltres, si hi estem d’acord, 
s’informa favorablement, s’eleva…  
 
És així? Si ho vols explicar millor tu? No, que no hi hagi cap dubte. Puc estar jo equivocat, 
però, vaja, després d’uns anys, jo crec que ja és així. No, és que és un petit detall. 
 
La Sra. Anna Teixidó Sardà regidora del grup municipal de GxC manifesta que bé, hi ha una 
sèrie d’expedients on els tècnics informen favorablement, però en aquella comissió se’ns 
informa a nosaltres que estem allà també. Vull dir, no ha dit res pas malament l’Anna. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que sí, però un cop el president de la comissió llegeix la resolució i 
tothom hi està d’acord, és la comissió la que informa favorablement. És així? 
 
La Sra. Anna Maluquer Ferrer regidora del grup municipal de GxC manifesta que la comissió 
informa favorablement a la Junta de Govern, que és en última instància la que aprova. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que aprova en base als informes rebuts favorables de la comissió. 
Clar… 
 
La Sra. Maluquer manifesta que ara aprofito un momentet perquè m’he oblidat de dir que en 
això de la platja hi ha reunió de tots els partits de la comarca, a Gent per Cabrera no se’ns 
ha cridat. Som un partit. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que els grups polítics que tenen… No, però això és una decisió del 
Consell Comarcal. Els grups polítics que tenen representació en el Consell Comarcal, en el 
plenari del Consell Comarcal. 
 
La Sra. Maluquer manifesta que val, que també és un matís. D’acord. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que tot i així es va convidar una vegada l’alcalde de Santa Susanna, 
que és d’un grup independent. 
 
La Sra. Anna Teixidó Sardà regidora del grup municipal de GxC manifesta que una última 
cosa que també m’havia oblidat de dir: en el tema d’esports, bé, felicitar des d’aquí també el 
Club Natació de Cabrera perquè van participar en els campionats d’Espanya i en els 
campionats de Catalunya i hi va haver dos, tres nanos que van treure superbons resultats, 
com l’Arnau Samon. I des d’aquí el voldríem felicitar. 
 
El Sr. Enric Mir Nuet regidor del grup municipal d’ERC manifesta que sí, Anna, tens raó, el 
que passa és que he pensat que si comences a dir tots els èxits, també van pujar els equips 
de categoria del futbol… Llavors, jo entenc que és veritat, que tens raó que això té molt 
mèrit, i a part la natació, amb l’esforç que es fa. Però, bé, sí, tens tota la raó, els felicitem. 
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La Sra. Teixidó manifesta que si vols dir la resta, endavant, eh? 
 
El Sr. Mir manifesta que sí, però no els tinc apuntats i no em voldria deixar a ningú, ja saps 
com són aquestes coses. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. El Sr. Daniel Meroño, del Partit dels Socialistes de 
Catalunya. 
 
El Sr. Daniel Meroño Lombera regidor del grup municipal del PSC manifesta que sí, suposo 
que no estic a temps a fer una esmena de l’acta del Ple anterior, no? Com que he arribat 
tard… (Veus de fons.) No, no, no hi ha problema –no hi ha problema. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que no he dit això jo, no. No, no, no, jo reviso l’acta i per evitar aquí 
entretenir la gent que «a la pàgina 4 he vist no sé què», la part en què intervinc jo i en 
general, doncs, les votacions, doncs, si hi ha alguna esmena a fer ja la fem abans 
d’entregar-vos-la. Però tot i així, cadascú que es miri allò seu per si… 
  
Sí, home, clar, no, no, no hem esmenat. Per això he preguntat si hi havia alguna esmena 
més a fer. 
 
El Sr. Meroño manifesta que si ho sé no dic re, eh?, vull dir, no vull allargar més el tema. Si 
ho sé, no dic res. 
 
Però, va, començaré amb felicitacions, agraïments i posades a disposició, eh? Agrair al Jordi 
l’esment que ha fet en el tema de la comissió de la plataforma del litoral; agrair a l’Enric 
l’explicació que ha fet arran de la consulta que li ha fet l’Anna del ritme de construcció dels 
pisos de Cal Conde, perquè al final hem estat aquí parlant de si estructures positives, 
negatives i no sé què, al final l’habitatge com un servei prioritari que és de Cabrera i que 
realment jo crec que és el que importa a la gent de Cabrera, més que si l’estructura és 
positiva o negativa. I la ciència i la cultura està molt bé, però l’habitatge és una prioritat social 
de primera magnitud i, per tant, agraeixo la teva explicació i et felicito per haver-ho explicat 
també. 
 
El tema de que no s’ha convidat Gent per Cabrera, o sigui, jo estic a disposició d’escoltar-
vos, o sigui, totes les propostes que tingueu a nivell de platja… Us ho dic de debò, vull dir, 
que som tot oïdes i ho transmetrem i segur que el Jordi, doncs, per descomptat. Igual que 
Alternativa Independent i qualsevol partit, igual que qualsevol associació i qualsevol veí que 
vulgui, doncs, exposarem el que faci falta. 
 
Bé, jo començaria…, vull començar preguntant si hi ha urgència i quin és el motiu de la 
urgència per a l’aprovació del projecte d’urbanització de les rambles Vinyals. Es fa una 
aprovació en la qual un projecte…, no sé Gent per Cabrera, però la resta de partits no hem 
participat. Així com jo crec que és un projecte suficientment important, de barri, en el qual hi 
ha moltes persones que viuen al barri igual els hagués… Bé, i... persones, vull dir, jo com a 
representant polític que soc d’un partit polític, igual que Gent per Cabrera o qualsevol altre, 
ens hagués agradat participar en la redacció d’aquest projecte. 
 
Llavors, un projecte que surt a informació pública un 6 d’agost, o és perquè és d’urgència o 
és perquè no es vol que hi hagi cap esmena. Llavors, la pregunta és: quina és la urgència i 
per què hi ha aquesta urgència? I per què no s’ha consultat ni s’ha treballat en conjunt 
aquest projecte? (Comentaris de fons.) Bé, seria per a la regidora d’Urbanisme. 
 
La Sra. Carmen Manresa Albero regidora del grup municipal d’AI-CM manifesta que perdona, 
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Dani, yo sé que esto sería para otros concejales, pero quizá yo, como es del barrio y es una 
de las cosas que pacte para entrar a gobernar, estoy bastante enterada de todo esto. 
 
A ver, se ha consultado con la asociación de vecinos, se ha hecho un proyecto, ellos han 
venido a verlo, han dado sus opiniones, se ha adecuado a lo que ellos querían, se les ha 
vuelto a dar un plano que van a hacer una exposición pública para que los vecinos –pero ya 
aprobada por ellos–, para que los vecinos sepan lo que se va a hacer.  
 
No sé por qué estás diciendo que si ha habido una urgencia. La urgencia que ha habido, que 
no ha sido ninguna, es que se ha ido retrasando todo y aún se tiene que licitar. Y si no lo 
hacemos ya, llegará mayo y no se habrá empezado. Sencillamente eso. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que per sintetitzar-ho molt, eh? Primer, no hi ha cap urgència i et puc 
assegurar que és el projecte que s’ha fet en aquesta casa en els darrers anys amb més 
participació dels veïns segur, seguríssim, perquè han parlat directament amb els tècnics, 
s’han canviat coses, se’ls hi han tornat a plantejar, etcètera. Llavors, a vegades arribem, no?, 
una cosa que s’ha endarrerit molt i acabem dient que tenim pressa; no, és que justament 
quan una cosa s’endarrereix al final potser has d’accelerar per compensar els retards inicials. 
Però això no és ni precipitació ni urgència ni… No, senzillament… 
 
El Sr. Daniel Meroño Lombera regidor del grup municipal del PSC manifesta que jo soc nou, 
però no soc «tonto». Jo sé que estem en la fase que ara els plens hi haurà quatre punts de 
l’ordre del dia i es faran molts projectes i moltes obres que no passaran ni per la Comissió 
d’Obres. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que per què dius això? 
 
El Sr. Meroño manifesta que perquè jo crec que com a mínim aquest projecte s’hauria 
d’haver informat a la Comissió d’Obres. Com a mínim. Crec jo. 
 
El Sr. Enric Mir Nuet regidor del grup municipal d’ERC manifesta que jo estic d’acord amb tu, 
jo crec que no va passar per la Comissió d’Obres. 
 
El Sr. Meroño manifesta que no ha passat res per la Comissió d’Obres. 
 
El Sr. Mir manifesta que no t’ho puc dir segur, ho hem de mirar. S’ha de mirar a les 
comissions. 
 
El Sr. Meroño manifesta que és un projecte amb una inversió important, és una inversió 
important, aquest projecte. 
 
La Sra. Anna Teixidó Sardà regidora del grup municipal de GxC manifesta que des de Gent 
per Cabrera estem molt contents que es faci participar tots els veïns, però nosaltres com a 
regidors no en sabem de la missa la meitat. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que però jo diria, perdoneu, eh?, jo estic segur que això ha passat 
per comissió informativa. 
 
El Sr. Enric Mir Nuet regidor del grup municipal d’ERC manifesta que, bé, ho mirarem a les 
actes. 
 
El Sr. Daniel Meroño Lombera del grup municipal del PSC manifesta que no, no, no ha sortit 
a la comissió informativa, no. 
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El Sr. Alcalde manifesta que el procés és comissió informativa, Junta de Govern, exposició 
pública… Bé, ara ho mirarem. 
 
El Sr. Meroño manifesta que no té perquè si és un projecte… 
 
El Sr. Alcalde manifesta que sí que té perquè. 
 
El Sr. Meroño manifesta que si és un import de contracte menor que s’ha adjudicat… 
 
(Veus de fons.) 
 
El Sr. Enric Mir Nuet regidor del grup municipal d’ERC manifesta que no és menor, eh?, és 
licitació. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que clar, això és una licitació. 
 
El Sr. Daniel Meroño Lombera regidor del grup municipal del PSC manifesta que a nosaltres 
no se’ns ha informat ni se’ns ha fet participar de res. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que és que no s’ha licitat encara. Clar… 
 
El Sr. Meroño manifesta que, bé, el projecte, la redacció del projecte. A veure, jo vull 
participar en el projecte, no en l’obra, no estaré allà a pic i pala; jo vull participar en el 
disseny de la rambla, no participar a l’obra. Jo i qualsevol dels polítics que estem aquí. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que doncs, jo no. 
 
El Sr. Meroño manifesta que vostè no? 
 
El Sr. Alcalde manifesta que no, no, és que no es fa al gust dels polítics això; es fa al gust 
dels veïns i amb els criteris tècnics…, s’han de casar gustos de veïns i criteris tècnics. 
 
El Sr. Meroño manifesta que dels veïns, els quals representem. Jo represento una sèrie de 
veïns i ells també representen una sèrie de veïns. 
 
La Sra. Carmen Manresa Albero regidora del grup municipal d’AI-CM manifesta que perdona, 
Jordi, los vecinos –disculpa–, Dani, los vecinos han venido tres veces a mirar el proyecto, 
ellos son los representantes; no vamos a llamar vecino por vecino. Aún no se ha licitado, ¿yo 
no sé de qué te estás quejando? Lo siento. 
 
La Sra. Anna Teixidó Sardà regidora del grup municipal de GxC manifesta que Carmen, 
perdona, a nosotros nos ha votado una gente y nosotros representamos a unes persones, 
también tenemos derecho a opinar sobre el proyecto. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que és igual, us ensenyarem el projecte que és l’important. D’acord? 
Pensa, Núria…, no Núria, perdó, l’Enric. Això és cosa de l’Enric. 
 
La Sra. Carmen Manresa Albero regidora del grup municipal d’AI-CM manifesta que, a ver, 
disculpad, es que no sé muy bien cómo va esto, es la primera vez que veo que en un 
proyecto del Ayuntamiento tienen que opinar todos. 
 
El Sr. Enric Mir Nuet regidor del grup municipal d’ERC manifesta que jo m’apunto la pregunta 
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i us contestaré a la pròxima comissió. 
 
El Sr. Daniel Meroño Lombera regidor del grup municipal del PSC manifesta que t’ho 
agraeixo, Enric. 
 
El Sr. Mir manifesta que perquè jo el que em consta a mi és que va anar per sobrevinguts a 
l’última Junta de Govern. Llavors, entenc i tinc la sensació que no va passar per comissió, 
però no t’ho puc dir perquè no estic segur. I ja està. 
 
El Sr. Meroño manifesta que un altre tema, això també ho vaig comentar a la Junta de 
Portaveus. Bé, fa dos anys que ho comento a la Comissió d’Obres i ja ho transmeto en un 
ple, perquè crec que són vostès absolutament reactius quant al tema de la llicència dels 
pisos turístics. 
 
Ara a Vilassar de Mar hi ha hagut una moratòria –no sé, perquè hi ha gent que em diu que 
és d’un any, hi ha gent que, és de sis mesos– d’atorgar llicències de pisos turístics. Perquè ja 
tenim a Vilassar de Mar i tenim a Cabrils que ja han aturat atorgar llicències de pisos 
turístics. Jo li demano que reaccionin d’una vegada, vull dir, o sigui, si hi ha una cosa que fa 
incrementar el lloguer convencional és l’explotació dels pisos turístics.  
 
I ho vull explicar perquè hi ha casos que són absolutament aberrants –ho vaig explicar ahir a 
la Junta de Portaveus–: a Costamar s’estan ajuntant famílies, dues famílies que viuen en dos 
pisos separats, s’estan ajuntant per llogar, per deixar lliure un pis per explotar, per llogar 
aquell pis els mesos d’estiu pels diners, i després els diners se’ls reparteixen. Això està 
passant. 
 
Si, ja ho sé, és lliure mercat, és casa seva i poden fer el que ells vulguin. Però, Sra. Reig, 
podem fer mil pisos de protecció oficial, vull dir, la tasca d’un ajuntament és la visió global de 
l’habitatge, o sigui –ho he dit abans–, com una necessitat social. O sigui, la feina de 
l’ajuntament no és només fer pisos de protecció oficial; és vetllar i posar el reglament i les 
normes que facin falta. Doncs, perquè jo crec que ara mateix a Cabrera no hi deu haver un 
lloguer inferior a 900 euros –a 900 euros, no hi ha un lloguer inferior a Cabrera. 
 
Jo li puc dir que una dona o una persona que estigui separada, que hagi de passar una 
pensió i que sigui treballadora això no ho pot pagar –això no ho pot pagar. Llavors, clar que 
tenen vostès una responsabilitat quant a l’habitatge. 
 
(Veus de fons.) 
 
He dit una dona o un home, eh? No, he dit un home o una dona… No, no, no… 
 
Si el poc parc d’habitatges que tenim a Cabrera afegim que els lloguers estan desorbitats, 
doncs, tenim un problema d’habitatge real com realment tenim. I això és així. 
 
Bé, un altre tema seria el tema del carrer de Sant Vicenç, l’accessibilitat. Es veu que hi ha 
una casa, hi ha uns veïns que no poden accedir amb el seu vehicle a casa seva, i és gent 
gran i no pot accedir amb el seu cotxe a casa seva. Hi ha tècniques constructives 
modernes… Ja ho sé, eh?, que urbanísticament, que ara em dirà que és els tècnics i que 
vostè no posa en judici la feina dels tècnics, decisions dels tècnics. Però jo li dic que 
tècnicament existeixen totes les possibilitats perquè aquestes persones puguin accedir a 
casa seva amb el cotxe. Tindrà el cost que tingui i segurament la constructora o la promotora 
aquests costos no els tenia contemplats, però hi ha la possibilitat. I li demano, si us plau, que 
vetlli per aquestes persones perquè puguin accedir a casa seva. 
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El Sr. Alcalde manifesta que justament és això el que vaig fer quan la veïna afectada ja m’ho 
va traslladar sortint de missa, en un funeral, i jo ho vaig traslladar als tècnics, tot i estant de 
vacances. Dic: «Si us plau, parleu amb el director d’obra per fer el possible perquè aquesta 
gent si més no el cap de setmana puguin accedir amb el vehicle, perquè són gent gran, tal, 
tal, tal.» Per tant, vetllar vaig vetllar. Ara, el tècnic va parlar amb el cap d’obra i el cap d’obra 
va dir que de cap manera podien moure el que ja havien muntat i que era inviable qualsevol 
altra solució. Vull dir, insistir-hi hi vam insistir, però suposo que no estava previst en el Pla de 
seguretat i, per tant, doncs, ara ja no és modificable. 
 
El Sr. Meroño manifesta que una altra qüestió que volia preguntar és el tema del cost del…, 
quin cost, has dit que era inferior als d’altres anys, quin cost suposa el festival de Reviu 
Ilturo? 
 
El Sr. Sergi Teodoro José regidor del grup municipal del PDeCAT manifesta que a nivell de 
costos això quan acabem t’ho podré dir, és a dir, ara estem en la fase… 
 
El Sr. Meroño manifesta que hi ha un pressupost, igual que hi havia un pressupost, en el 
Consell de Festa Major vas presentar un pressupost per a la Festa Major, m’imagino que hi 
ha un pressupost per al festival. 
 
El Sr. Teodoro manifesta que sí, sí. Nosaltres tanquem dilluns tots els pressupostos que 
tenim i prioritzem quin és més important que un altre. La quantitat que hi ha destinada per a 
fira exactament no te la sé dir ara mateix. Hi ha una partida que diu fires i mercats. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que surt en el pressupost municipal amb noms i cognoms. 
 
El Sr. Meroño manifesta que t’ho agrairia si abans que comenci ens el poguessis fer arribar 
d’alguna manera, el pressupost. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que jo crec que està al voltant de 35.000 euros, eh? No 
m’equivocaré gaire. Trenta-cinc, em sona. 
 
El Sr. Meroño manifesta que val. Jo també volia parlar de la Festa Major i també de la festa 
de la Diada. Començaré amb la Diada, que tot i que em veiessin participar a mi amb la 
família i les entitats, doncs, realment per mi no va ser un dia feliç perquè no vaig poder 
participar com…, o la meva agrupació política que jo represento no va voler participar. I això 
vostès s’ho poden prendre malament. Jo ho dic des del punt de vista…, des de la pena més 
absoluta. Fa quatre anys hi va participar Unió, hi va participar la meva agrupació. Fa tres 
anys ja no hi va participar Unió; la meva agrupació encara hi va participar. Fa dos anys ja no 
hi vam voler participar pels fets del Parlament del 6 i el 7 de setembre. I aquest any ho vaig 
proposar i s’hi van negar. I ara li explicaré per què? Per la Festa Major, el numeret de la 
Festa Major que vam tenir. El manifest que vostè va llegir, doncs, no reflectia el sentiment del 
30, 33, 35 per cent dels cabrerencs, els quals queden exclosos. I això va voler, doncs, que la 
gent no volgués participar. I a mi això em genera pena. Vostès mateixos, cada vegada hi ha 
menys partits polítics que hi estan representats. I això és així.  
 
El Sr. Alcalde manifesta que contesto ara, Dani, o…? 
 
El Sr. Meroño manifesta que no, espera. Jo desitjo de tot cor que l’any que ve els pugui 
convèncer per participar, ho desitjo de tot cor. 
 
Quant a la Festa Major, que és la Festa Major de tots els cabrerencs –jo esperava que potser 
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Gent per Cabrera fes alguna esmena al respecte–, a veure, llaços gegants, pancartes 
reivindicatives polítiques amb recursos i equipaments municipals… Però la gent pot fer el 
que vulgui, eh?, o sigui, evidentment, el senyor que ve amb un polo de color groc o qui va 
amb una… Evidentment ho pot fer. Però estem parlant d’una festa major que organitza 
l’ajuntament, en la qual no només hi ha un tema de sentiments, miri, si vol, pel tema 
econòmic. Això és un tema de promoció econòmica, per això preguntava al Sr. Teodoro quin 
era el pressupost de cara al festival. Hi ha hagut gent que m’ha dit que no volia passar per la 
Festa Major, us ho dic, que no hi volia participar. I estem realment, a nivell de participació, en 
aquest municipi com fer que la gent no vingui, vull dir, ja ens costa moure la gent perquè a 
sobre anar fent que la gent no vingui. 
 
Això té un cost també a nivell de promoció econòmica per al municipi. Vull dir, això és així. Jo 
no sé si pensen fer el mateix per al festival Reviu Ilturo. Vull dir, si aquesta és la imatge o 
això és el que volem representar al festival, doncs, sàpiguen que hi haurà gent, doncs, que 
tampoc voldrà venir. 
 
Més coses de la Festa Major: els actes del Pla de l’Avellà, perquè tot i que sembla que la 
gent del Pla de l’Avellà vulgui viure en un resort amb rambles estupendes i tal, jo crec que 
també un dels compromisos que hauria de tenir l’Ajuntament és involucrar-los en les coses 
del poble. Llavors, si no es fan activitats, no es fan actes al Pla de l’Avellà, doncs, malament. 
I a més, ho lligo amb el següent punt, que és el tema de l’onada de la calor de la previsió de 
l’onada de calor: que és veritat que hi havia algun acte que es va fer al Pla de l’Avellà, però 
no suficients. 
 
Vaig felicitar, i a més ho vaig fer públic, vaig dir que és veritat que en aquesta Festa Major 
s’havien fet una sèrie d’actes que eren transversals…, o sigui, familiars, vull dir, que 
involucraven tota la família, que no hi havia els clàssics actes per a gent gran i actes per a 
nens, sinó que… Per exemple, com el de “holly” i dallò, que són actes transversals. Però jo 
crec que hem d’involucrar la gent no només del Pla, la gent de Costamar, la gent d’Agell, vull 
dir, s’ha de sortir, en algun acte hem de sortir del centre. 
 
I el tema de l’onada de calor, si hi ha un xàfec que no el tens previst perquè és de matí a 
tarda, doncs, entenc que t’agafa desprevingut i no el pots preveure, però una onada de calor 
que estava prevista feia quatre o cinc dies abans de l’inici de la Festa Major, hi havia alguns 
actes que es podrien haver anul·lat. Hi ha algun acte que no es va poder fer a les cinc de la 
tarda a ple sol, perquè es va haver d’anul·lar. Llavors, entenc que aquí, doncs, faltava una 
mica de previsió o de cintura per anul·lar o redirigir els horaris d’aquests actes. 
 
Ja està. La segona paraula de l’acta posa «ordinària» i hauria de ser «ordinari». Ja està. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que ja ho modificarem, eh? Cap problema. 
 
Sí, Dani, a veure, els teus comentaris sobre a Diada i sobre la Festa Major. Qui es vulgui 
sentir exclòs de la Diada és lliure de fer-ho, però el que en cap cas pots dir és que pel 
discurs que jo vaig fer algú es pugui sentir exclòs, perquè jo el que vaig fer, si recordes, al 
final és convidar que se celebri un referèndum, i un referèndum inclou a tothom, tant els que 
voten una cosa com els que voten una altra; per tant, la proposta que fem els 
independentistes a dia d’avui és absolutament inclusiva. Qui exclou és l’altra part, els que no 
volen la independència, que diuen que no es pot ni parlar de la independència. Això sí que 
és exclusiu…, excloent –perdó– i està deixant fora la meitat aproximadament que sí que 
estem clarament a favor de la independència. Per tant, compte a dir qui exclou i qui no 
exclou: a dia d’avui, qui exclou és qui de cap manera vol parlar d’independència, perquè els 
que estem a favor de la independència som absolutament inclusius, perquè a part de voler-
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ho pel bé de tothom, el que volem és que se celebri un referèndum on es pugui decidir 
lliurement i democràticament quina és la postura de cadascú. 
 
Pel que fa a la Festa Major, sento dir-te que l’Ajuntament no només no va posar cap 
pancarta ni cap símbol ni cap element reivindicatiu de res, sinó que, a més, va treure els que 
hi havia, perquè al balcó vam posar el faldó que es posa per la Festa Major i pels dies 
assenyalats. Si l’ANC abans de la celebració del pregó va decidir o els CDR van decidir 
posar llaços i demés, el que no vam fer nosaltres és impedir-ho ni evitar-ho ni fer-los treure, 
això és veritat. Però l’Ajuntament no va posar res i no es va col·locar al balcó de l’Ajuntament 
cap element.  
 
El Sr. Sergi Teodoro José regidor del grup municipal del PDeCAT manifesta que algun sí que 
es va treure, eh? 
 
El Sr. Daniel Meroño Lombera regidor del grup municipal del PSC manifesta que jurin que no 
es va utilitzar cap escala de la brigada municipal ni cap plataforma de la brigada municipal… 
 
El Sr. Alcalde manifesta que jo no ho puc jurar perquè no ho sé –jo no ho puc jurar perquè no 
ho sé. Després, en tot cas, ho aclareixes. Però jo, evidentment, no ho sé i a mi ningú em va 
demanar permís per demanar una escala… A mi ningú em va demanar una escala, segur, 
això segur. 
 
El Sr. Teodoro manifesta que a mi tampoc. I corregir una cosa: sí que es van treure algunes 
pancartes, la pancarta que hi havia a la plaça de l’Església per “l’Emplaçat” es va treure i es 
va eliminar d’aquell acte. I en cap moment l’Ajuntament ha destinat… 
 
(Algú diu de fons: «Allò estava en una casa privada, allò no molesta.») 
 
El Sr. Alcalde manifesta que ah!, no, ho dic perquè la gent explica coses després que no 
corresponen a la realitat. El que sí que vaig fer, evidentment, en l’anunci del pregó i al 
minidiscurs, diguéssim, d’inauguració de la Festa Major, fer referència als presos polítics i als 
exiliats. Evidentment, perquè deixar-ho de fer sí que hagués sigut faltar a la voluntat i al 
sentiment majoritari del poble. Només faltaria que en la situació que estan vivint no digués 
res, només faltaria. Si això exclou algú, a mi em sap molt greu, però jo no penso deixar de 
fer-ho. 
 
El Sr. Meroño manifesta que en el Ple anterior va criticar la persona que va escollir vostè per 
fer el pregó sense conèixer-lo i ara em refermo en la crítica, perquè, a més, vull dir, va fer 
unes acusacions al respecte del Estado dient que Cabrera no tenia sorra a la platja –i no ho 
va dir una vegada, ho va dir dues o tres vegades–, que Cabrera no tenia sorra a la platja per 
culpa del Estado, que, vaja, vull dir, no venia absolutament a compte, un tècnic de la 
Generalitat que venia a parlar de la història de Cabrera. Sincerament… 
 
El Sr. Enric Mir Nuet regidor del grup municipal d’ERC manifesta que si ja estàs? 
 
El Sr. Alcalde manifesta que sí, jo estic. 
 
El Sr. Mir manifesta que a veure, Dani, jo ja sé que és el discurs que heu de fer vosaltres 
perquè us trobeu còmodes així, però sembla que sempre sigueu els màrtirs i nosaltres 
siguem els dolents de la pel·lícula: si tu defenses tant la llibertat d’expressió i que cada u 
pugui fer el que vulgui, doncs, la gent que faci el que vulgui, està en el dret d’escollir. Llavors, 
si la gent no se sent còmode, no hi vas, i si tens ganes d’anar-hi, hi vas. Llavors, els que 
prenen les decisions les prenen amb la seva responsabilitat, com hi ha gent que està a la 
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presó que està imputat per prendre unes responsabilitats, i ho estan fent. 
 
Llavors, nosaltres tenim molt clar el que estem defensant. Jo com a Esquerra Republicana i 
entenc que els del PDeCAT ho tenim molt clar, i anirem fins al final. Vull dir que ho tingueu 
clar. I anirem per aquest camí. I no pararem. Podem tenir-ho a cada Ple, a cada acte, 
intentarem fer-ho amb educació i amb democràcia, que és la base de tot, perquè si tothom 
fes el mateix camí, segur que ens trobaríem molt abans, però com que no, és molt més fàcil 
fer –no dic que ho feu vosaltres–, però el que fan els altres partits que tot ho critiquen i a tot 
hi troben punt, llavors, què creen? Creen aquesta sensació que te sents exclòs. No, exclòs 
no: tu penses d’una altra manera, que és com un matrimoni, un pensa d’una manera i una 
altra, però després es posen d’acord per fer altres coses. 
 
Llavors, ja sé que seguirem així, espero que un dia canviï i ens trobem en el camí perquè fa 
falta trobar-nos, perquè el que proposem nosaltres, el que nosaltres estem donant entenem 
que és el millor que es pot fer en aquests moments. És un camí i una cosa nova i que 
entenem que aquest país s’ho mereix i la gent d’aquest país s’ho mereix. I, després, 
s’apuntaran els que vulguin o no vulguin venir, no passarà res, però tirarem endavant. 
 
Llavors, aquesta sensació que sempre fem i que… Bé, no passa res, nosaltres seguirem 
perquè tenim les coses molt clares i sempre serem que ho farem amb respecte als altres, 
que és l’únic que demanem respecte a nosaltres. I ja està. I jo crec que per aquest camí ens 
podem trobar tots i arribar a una bona solució. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, gràcies. Doncs, donem per acabat el Ple ordinari i 
passem ara a les preguntes del públic.  
 
I no havent-hi res més de què tractar, s’aixeca la sessió d’ordre de la Presidència, essent 
tres quarts menys cinc de deu de la nit, en lloc i data UT SUPRA, que com a Secretari en 
certifico. 
 
        Vist i plau 
 El secretari      L’alcalde 


