Ple extraordinari de data vint-i-nou de novembre de dos mil divuit.
A Cabrera de Mar, comarca del Maresme, a vint-i-nou de novembre de dos mil divuit, es
reuneixen a la Casa Consistorial per tal de celebrar sessió ordinària de primera convocatòria
del Ple Municipal, sota la presidència de l’Il·lm. Sr. Alcalde, Jordi Mir i Boix, els senyors/res
regidor/res que seguidament s’esmenten: Sra. Anna Maluquer Ferrer, Sr. Enric Mir Nuet, Sra.
Núria Pera Maltes, Sra. Carmen Manresa Albero, Sra. Anna Teixidó Sardà, Sra. Montserrat
Reig Pascual, Sra. Maria José Cortada Manchado, Sr. Daniel Meroño Lombera, Sr. Antoni
García Lozano i el Sr. Sergi Teodoro José.
Hi assisteix el Secretari de l’Ajuntament, Sr. Albert Mustarós i Gel, que certifica.
Hi ha quòrum de constitució segons l’article 98. c) del Text refós de la llei municipal i de règim
local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
A les vuit del vespre es declara oberta la sessió per ordre de la Presidència i es dóna compte
dels punts que consten a la convocatòria i que ja són del coneixement dels senyors/res
regidors/res.
1. APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚMERO 12/2018 PER TRANSFERÈNCIA DE
CRÈDIT
Aquest és el ple de pressupost, de la sessió d’aprovació del pressupost, però abans hi
afegirem un punt. Dels dos que us consten a l’ordre del dia, el segon el retirarem, però abans
del pressupost n’afegim un que és l’aprovació de la modificació de crèdit número 12/2018
per transferència de crèdit.
El primer que volia dir és que aquesta modificació que afecta vàries partides, em sembla que
són un total de deu, és la primera vegada..., onze, és la primera vegada que es fa abans del
tancament de l’any i ho fem també, a part que és prescriptiu, també com un acte de
transparència. Això se solia fer quadrant partides a final d’exercici abans de tancar l’exercici
o abans de tancar l’any, doncs què ens falta d’aquesta partida, doncs agafem d’aquesta altra
que sobra. El que fem és portar-ho al ple, cosa que fem per primera vegada sent el final
d’any, hem portat altres modificacions, perquè és preceptiu i amb el secretari/interventor,
doncs, així actuem.
I en aquest cas concretament el que estem fent és modificació de crèdit per un import de
131.900 euros, desglossat de la següent manera.
Les partides que diré ara són les partides i els imports on falten diners que se suplementaran
amb partides totes elles de capítol 1 on hi ha un sobrant de diners, es preveu, de cara a final
d’any.
Llavors partides on falten diners, per entendre’ns, la primera és complement específic,
correspon a la regularització del sou del Sr. Secretari per import de 6.300 euros. SGAE i
altres, per 5.000 euros. Gas, per saldo insuficient, 3.300 euros. Combustibles i carburants,
3.900 euros. Butlletí i altres per participació ciutadana, 1.900 euros. Jurídics i contenciosos,
30.000 euros; aquesta partida s’ha excedit molt perquè l’empresa, el bufet que portava tot el
tema de jurídics i contenciosos, doncs, ens ha passat factures que hem hagut d’incorporar
que venien de feines fetes dels anys 16 i 17. Empreses de despeses de platja, 5.000 euros;
aquí està modificat respecte al que us vam passat, val?, aquesta partida i la següent,
l’eliminació de residus, s’ha modificat la quantitat, perquè s’ha revisat i no calia suplementarho en l’import que inicialment havíem dit. Per tant, la partida és de 80.000 euros, els crèdits
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inicials, i se suplementa amb 5.000 només, no 25.000, com deia abans. I la partida empreses
d’eliminació de residus, Ecoparc, planta de tractament, etcètera, que és de 155.000, no se
suplementa en 67, sinó en 31.000, perquè hi havien imputades partides que no
corresponien, concretament que eren inversions i demés. La taxa de l’ORGT s’ha de
suplementar en 15.000 euros. Empreses de festes populars i altres, 500 euros. I, per últim,
l’aportació a la societat anònima mercantil municipal, 30.000 euros que corresponen a la
indemnització del treballador que es va acomiadar ara fa uns mesos.
I això és la proposta que portem a ple per un import total, les modificacions de crèdit, de
131.900 euros. Alguna pregunta?
Cada vegada esteu més foscos, primer en fallava un i ara veig com si n’hagués fallat un
altre. Ah, val, millor. (Veus de fons i rialles.) Alguna pregunta o comentari? Gent per Cabrera?
No. Partit Socialista de Catalunya? No. Maria José? No.
Doncs passem a votació d’aquest punt.
Vots a favor?
Abstencions?
El Sr. Secretari manifesta que queda aprovat per 6 vots a favor de l’equip de govern i 5
abstencions de l’oposició.
El Consistori per 6 vots a favor (3 PDeCAT, 2 ERC i 1 AI-CM) i 5 abstencions (3 GxC, 1 PSC i
1 de la regidora no adscrita), acorda aprovar la proposta que és del tenor literal següent:
“Expedient 2018/791202 relatiu a la modificació pressupostària número 12 per transferència
de crèdit.
Fets
1. El Pressupost de l’Ajuntament, exercici 2018, aprovat definitivament el dia 2 de febrer
2018 i relatiu a necessitats que existeixen als diferents capítols, per les quals el crèdit és
insuficient, i no ampliable, i l’existència de crèdit disponible en altres aplicacions del
pressupost de despeses i pertanyents a la mateixa àrea de despesa és inexistent i al capítol
4 que hi ha hagut una despesa sobrevinguda.
2. Per tot això es transfereixen aquestes quantitats per un import total de 187.900,00’-€..
Fonaments de dret
1. Els articles 40 i 41 del RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals.
2. La Base 5a.de les Bases d’Execució del Pressupost, estableix el següent:
L’Alcaldia podrà aprovar expedients de transferències de crèdits, que seran immediatament
executius, i no estaran sotmesos al règim d’informació, reclamacions, recursos i publicitat de
la resta d’expedients de modificació de crèdits aprovats pel Ple (art. 42.1 RD 500/90), en els
següents casos i amb les limitacions que a continuació s’assenyalen (art. 41 RD 500/90):
a) No afectaran crèdits ampliables ni crèdits extraordinaris aprovats anteriorment pel
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Ple.
b) No es podran minorar els crèdits incorporats com a conseqüència de romanents no
compromesos procedents de pressupostos tancats.
c) No es podran minorar crèdits que hagin estat incrementats (mitjançant suplements o
transferències), ni augmentar crèdits que hagin estan minorats per transferències.
Constituiran excepció a aquesta limitació els crèdits relatius a personal (capítol 1).
d) No podran implicar canvis d’àrea de despesa, llevat dels casos en què les altes i
baixes afectin els crèdits de personal (art. 40,3 RD 500/90). A aquest respecte,
s’entendrà que es produeix canvi d’àrea de despesa quan l’import total de l’expedient
de transferències impliqui augment o disminució d’una àrea de despesa, en perjudici
o benefici, lògicament, d’una altra.
Les limitacions esmentades seran aplicables només quan sigui l’Alcaldia l’òrgan que aprovi
l’expedient, ja que així s’estima que s’ha d’interpretar l’art. 41 del RD 500/90, de 20/04, per
analogia amb allò que disposen els art. 67 i següents de la Llei general pressupostària, que
atorguen les competències per aprovar, amb les limitacions abans al·ludides, les
transferències, a nivell estatal, a l’executiu (alcalde o Junta de govern local, a escala
municipal). En conseqüència, s’ha d’entendre que el legislatiu (Ple, a nivell municipal) és
sobirà per modificar, com estimi convenient, mitjançant transferències, els crèdits del
pressupost que ell mateix ha aprovat.
Els acords o resolucions pels quals s’aprovin transferències de crèdits, hauran de comptar
amb el certificat previ del secretari-interventor, sobre existència de crèdit suficient en les
aplicacions que l’hagin de cedir (art. 32.1, paràgraf 2n, del RD 500/90, de 20/04).
Si les transferències afectessin aplicacions pressupostàries no creades, la seva assignació
comptable serà aprovada per l’òrgan que aprovi l’expedient de transferències.
Proposta
De conformitat amb l’article 175 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, es
proposa a l’alcalde l’adopció de la resolució següent:
Primer: APROVAR l’expedient de modificació pressupostària núm. 12 consistent en una
transferència de crèdit per la quantitat de 187.900,00 €, la qual es detalla a continuació:
Transferències en aplicacions de despeses
Transferències de crèdits entre aplicacions de despesa de la mateixa àrea de despesa o que
afectin a actes o baixes de crèdit de personal.
Aplicació

Crèdits
inicials

Descripció

Org.

Prog.

Econ.

RHH

9200

121010 Complement específic

FES

3380

209000 SGAE i altres

OPS

9200

OPS

9200

Transferències
de crèdit

Crèdits
finals

199.430,36

6.300,00

205.730,36

5.000,00

5.000,00

10.000,00

221020 Gas

50.000,00

3.300,00

53.300,00

221030 Combustibles i carburants

18.000,00

3.900,00

21.900,00

COM 9240

226020 Butlletí i altres per participació ciutadana

21.000,00

1.900,00

22.900,00

ALC

226040 Jurídics contenciós

80.000,00

30.000,00

110.000,00

9200

3

OPS

3370

227000 Empreses de despeses platja

80.000,00

25.000,00

105.000,00

SOS

1623

SIN

9320

Empreses eliminació residus, eco park,
227001 planta tractament, etc
Taxa a l'ORGT per gestió i recaptació
227080 d'ingressos públics

155.000,00

67.000,00

222.000,00

121.000,00

15.000,00

136.000,00

FES

3380

227990 Empreses de festes populars i altres

107.250,00

500,00

107.750,00

ALC

1500

Aportació a la societat
449000 mercantil municipal

873.000,00

30.000,00

903.000,00

anònima

Total………………..

1.709.680,36

187.900,00 1.897.580,36

Segon: Finançament.- Aquesta modificació del Pressupost Municipal no altera la quantitat
total del mateix, s’imputa l’import total o parcial d’un crèdit a altres aplicacions
pressupostàries amb diferent vinculació jurídica.
Baixes o anul·lacions
Aplicació
Org.

Crèdits
inicials

Descripció

Baixes o
Crèdits finals
anul.lacions

Prog. Econo.

RHH

1300 120060 Triennis

19.991,76

1.941,73

18.050,03

RHH

1300 121010 Complement específic

254.748,88

18.437,61

236.311,27

RHH

1300 150000 Productivitat

27.343,09

18.759,70

8.583,39

RHH

1300 151000 Gratificacions

5.697,01

8.400,24

-2.703,23

RHH

1300 160000 Seguretat Social

193.022,91

66.847,67

126.175,24

RHH

1500 120030 Sous del Grup C1

10.083,76

350,00

9.733,76

RHH

1500 120060 Triennis

8.249,17

200,00

8.049,17

RHH

1500 121000 Complement de destinació

29.205,89

475,00

28.730,89

RHH

1500 121010 Complement específic

78.708,51

1.750,01

76.958,50

RHH

1500 150000 Productivitat

8.481,08

1.182,08

7.299,00

RHH

1640 130000 Retribucions bàsiques

4.853,33

33,32

4.820,01

RHH

2310 120060 Triennis

2.358,08

700,00

1.658,08

RHH

2310 130000 Retribucions bàsiques

91.586,67

23.433,59

68.153,08

RHH

2310 130020 Altres remuneracions

4.075,60

1.234,60

2.841,00

RHH

2310 160000 Seguretat Social

39.062,61

5.496,61

33.566,00

RHH

3380 121010 Complement específic

9.615,81

1.538,41

8.077,40

RHH

3380 150000 Productivitat

1.125,96

12,96

1.113,00

RHH

3380 160000 Seguretat Social

7.566,46

4.595,27

2.971,19

RHH

3410 130020 Altres remuneracions

342,42

342,42

0,00

RHH

3420 130000 Retribucions bàsiques

43.249,02

2.000,00

41.249,02

RHH

3420 130020 Altres remuneracions

2.124,15

168,78

1.955,37

HIP

Fons de contingència d'execució
9290 500000 pressupostària

104.882,01

30.000,00

74.882,01

Total…………………..

946.374,18

187.900,00

758.474,18
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Tercer: Considerar executivament des del moment de la seva aprovació, la present
modificació de crèdit de pressupost pel que fa a la transferència de crèdit.”
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Perfecte.
2. ADEQUCIÓ SINGULAR I EXCEPCIONAL DELS LLOCS DE TREBALL DE LES
RESPONSABLES ADMINISTRATIVES DE L’AJUNTAMENT DE CABRERA DE MAR
Passem al següent punt. El segon punt el traiem, ja ho he dit abans, el retirem de l’ordre del
dia.
El Consistori per unanimitat acorda deixar aquest assumpte de l’ordre del dia per a tractar-lo
en una propera sessió.
3 APROVACIÓ PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL I PRESSUPOST DE
GICSA, EXERCICI 2019.
I passem, doncs, al punt 3, que és l’aprovació inicial, si escau, del pressupost 2019.
Molt bé, com sempre el pressupost es va presentar als membres de..., als grups de l’oposició
la setmana passada, concretament el dimecres, amb el detall de l’evolució de cadascun dels
capítols i de cadascuna de les partides que composen cadascun dels capítols i es va
entregar la documentació pertinent, comparativa d’un any respecte a l’altre, partida per
partida. Ara el que veureu és una presentació una mica diferent amb l’ànim que s’entengui el
més possible, tenint en compte que són números, i això és inevitable, per part de tots els que
hi assistiu i també intentaré dels que ens escolten per la ràdio, que no és fàcil escoltar per la
ràdio quan es parla de números.
Bé, el pressupost municipal de 2019, que de moment no avança..., no sé per què... Bé, s’ha
quedat bloquejat. Fa una hora anava, eh? Vull dir... El primer és l’empresa..., primer sempre
veiem el pressupost de l’empresa municipal, de GICSA, que va ser aprovat pel Consell
d’Administració ara fa unes setmanes, no sé si tres setmanes o un mes, i que puja un total
d’1.063.800 euros i que suposa un increment de 190.800 euros respecte al pressupost de
l’any anterior degut sobretot al fet que s’incorpora la jardineria.
La jardineria, després ho veurem en el capítol 2... (Veus de fons.) Sí, són al revés, els llums,
perdona. Sí, correcte. Gràcies. La jardineria, que pujava 180.000 euros, la partida de
jardineria del capítol 2 de despesa corrent, després ho veurem, es deixa en 30.000 euros i
dels 180, 150.000 es traspassen a GICSA, que és qui assumirà aquest servei. Això ja ho
havíem explicat i es va aprovar per ple fa uns mesos i és la principal variació, pràcticament, o
de les més importants, pel que fa al capítol de despeses, el traspàs i l’assumpció del servei
de jardineria per part de GICSA. Per tant, d’alguna manera estem municipalitzant un servei
amb el propòsit, com es va dir en el seu moment, de garantir la seva qualitat. Això suposa un
increment del 21,9 per cent.
I la resta de partides pràcticament queden intactes. També dins de personal, a part d’aquest
increment de 150.000 euros que ve de jardineria, està reflectida aquí la contractació de dues
persones que s’han contractat al llarg d’aquest any 2018 i com que ja sabem que tindran
continuïtat al llarg de tot el 2019, per tant, s’han de pressupostar i això és el que ens porta
aquest increment total dels 190.800 euros. D’acord?
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Pel que fa al pressupost específicament de l’ajuntament, aquest any parlem d’un pressupost
per al 2019 de 9.530.818 euros, la qual cosa suposa respecte a l’any 2018, al pressupost
aprovat, que va ser de 9.566.408, una petita variació, una petita reducció del 0,37 per cent.
Però si ho recordeu, en el pressupost de l’any 2018, estava incrementat d’alguna manera...,
no vull dir fictícia, eh?, però no real, en el sentit que s’incorporava el pressupost de la
urbanització de Cal Conde, en el supòsit que fos l’ajuntament qui hagués d’urbanitzar i
llavors emetre les quotes urbanístiques. Això feia que el pressupost estigués inflat en
945.000 euros que estaven en ingressos i que després estaven en despeses o, al revés, que
estaven en la despesa, però després s’havien de percebre per part de qui urbanitzés. Com
que es va canviar el sistema d’urbanització, va passar de cooperació a compensació, al final
això no va tenir efectes, però és igual, encara que hagués tingut efectes, no era una partida
consolidada en el pressupost i, per tant, era procedent comparar-ho amb el pressupost real
de la gestió del dia a dia. No sé si m’he explicat bé. Però, en qualsevol cas, respecte al
pressupost, un cop trets els 945.000 euros de la suposada urbanització de Cal Conde, el
pressupost del 2018 era de 8.616.908 euros, amb la qual cosa vol dir que si comparem els
9.530.000 del 2019 respecte a aquests 8.616.908, que era el pressupost real de gestió del
2018, estem parlant d’un increment del 10,6 per cent. Això és la realitat, és aquesta, el
pressupost que presentem suposa un creixement respecte a l’any 2018 d’un 10,6 per cent.
Ara veurem com està reflectit aquest creixement, que són 913.000 euros més, com es
reparteixen, tant pel que fa a ingressos, primer, com pel que fa a despeses, que després ho
veurem.
Pel que fa a ingressos, els ingressos, del total dels 9.530.000, 8.432.095 corresponen al
capítol de l’1 al 5, que són els ingressos ordinaris, la qual cosa suposa, respecte al
pressupost aprovat, un 5,9 per cent, però respecte al real, un cop tretes aquestes quotes
urbanístiques de Cal Conde, un creixement real del 5,2 per cent, d’acord?
Pel que fa als ingressos de capital, que són els capítols 6 i 7, estem parlant de 446.900
euros, és a dir, això són les subvencions que rebrem que ja coneixem, tant de Generalitat
com de Diputació de Barcelona, són els ingressos que ja sabem que tindrem d’aquestes
dues administracions. I és un creixement molt gran, perquè l’any passat a aquestes alçades,
quan vam aprovar el pressupost, només teníem confirmació de 20.000 euros, per això surt
aquest increment de dotze vegades, una mica més de 20.000 euros.
I pel que fa als ingressos financers, estem parlant de 651.823 euros, que, respecte als
581.000 de l’any anterior, és un increment del 12,2 per cent. Aquesta és la composició per
capítols dels ingressos pressupostats per a l’any 2019, que fa un total dels 9.530.818 euros.
Desglossament dels ingressos ordinaris. Tenim com a partida més important d’aquest capítol
i del pressupost, els impostos directes que sumen 4.957.000 euros, un creixement de
364.737, no perquè s’augmenti –després ho veurem– cap impost, sinó perquè augmenta la
recaptació i s’ajusta a la realitat. És un creixement del 7,9 per cent. Els impostos indirectes –
després ho veurem, cadascun d’ells– tenen un creixement de 150.000, concretament es
dobla aquesta partida, també per ajustament a la realitat. Taxes, preus públics i altres passa
d’1.491.480 a 1.290.980, que és una caiguda de 200.500 euros. Després en veurem el
motiu, és una partida molt concreta, un ingrés concret que vam tenir l’any 2018 i que no
tindrem aquest any 2019, això implica una caiguda del 13,4 per cent. Transferències
corrents, que vol dir tots els diners que rebem de les altres administracions –de l’Estat, de la
Generalitat de Catalunya, de la Diputació de Barcelona i del Consell Comarcal del Maresme–
té un creixement de 110.050 euros, que és un 7,6 per cent més. I ingressos patrimonials, que
després veurem què és, però bàsicament són el cànon de l’aigua, les guinguetes de la platja,
etcètera, té una caiguda, també degut a un tema molt concret que ja explicarem, de 8.100
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euros, que és un 2,5 per cent menys. La qual cosa fa que el total dels ingressos ordinaris de
l’ajuntament, que són la gran part dels ingressos, com veieu, que puja 8.432.095 euros, té un
increment del 5,2 per cent respecte als mateixos capítols de l’any anterior. Veieu que hi ha
algunes d’aquestes partides que creixen i dues concretament que cauen.
Pel que fa al desglossament del que acabem de veure, els impostos directes, que com hem
dit la més important, té un creixement del 7,9 per cent i ve de les següents variacions. La
recaptació de l’IBI de naturalesa rústica, que és només de 56.577 euros baixa un 2,4 per
cent, l’IBI de naturalesa urbana, que és la més important, 3.168.660, baixa un 1,2 per cent. I
el motiu d’aquesta caiguda és perquè després de la regularització cadastral que hi va haver
l’any 2016, que es va reflectir en el pressupost del 2017, hi ha hagut al·legacions per part de
propietaris i el cadastre els ha donat la raó en alguns casos i, per tant, ha rebaixat la partida
d’IBI que ha de recaptar l’ajuntament. Per això hi ha aquestes petites caigudes, que després
veurem que són uns 50.000 i escaig euros.
Pel que fa a l’IBI de les autopistes i altres béns immobles especials, es queda igual, 161.778.
Pel que fa a l’impost de vehicles, 405.000; pugem em sembla que són 500 euros, un 0,1 per
cent.
Pel que fa a la plusvàlua, aquesta és una de les partides que explica per què hi ha aquest
creixement tan important del pressupost d’aquest any, tant en ingressos, com en despeses,
recordem que el pressupost ha de ser equilibrat, els ajuntaments no poden pressupostar
dèficit, han de pressupostar equilibri, d’acord?, els ingressos han de coincidir exactament
amb les despeses. I, com dic, aquesta partida és una de les que explica el perquè del
creixement. Recordeu que el total del creixement són 913.000 euros i aquí estem parlant
d’un increment de 400.000 euros ja. Després em sembla que expliquem els motius, però, bé,
jo ho avanço, això és perquè s’ajusta a la realitat dels darrers dos anys. Aquesta partida
estava tradicionalment pressupostada en 400.000 euros, però els darrers dos anys, l’any
2017 es va tancar amb 591.000 euros, aquesta partida, per tant, es va superar amb escreix
el pressupost, no vam voler-ho tocar, perquè no sabíem si seria una tendència que es
consolidaria o no, però aquest any 2019, perdó, 2018, ja portem superats els 800.000 euros.
I, per tant, vam acordar amb el secretari/interventor i amb la persona que ens assessora a
nivell econòmic i financer, doncs que si era una tendència que s’estava consolidant, doncs
era procedent incrementar el pressupost d’aquest ingrés i situar-lo en 800.000 euros, que
entenem que està per sota del que acabarem aquest any i segurament també se superarà
l’any que ve. Només com a referència, abans de la crisi, per entendre’ns, l’any 2006 i 2007,
aquesta partida havia superat el milió d’euros i després durant el període de crisi, fruit que no
hi ha hagut tantes compravendes d’habitatges, doncs s’ha anat reduint i per això estava
situada en aquests nivells més baixos fins que es va estabilitzar en un moment donat amb
400.000 euros, però ara considerem procedent, després de dos anys de forts increments, de
situar-la en 800.000 euros.
I l’IAE puja 365.000 euros, és un petit increment de l’1,4 per cent. Això és important també de
saber perquè molta gent, sobretot veïns que no són de Cabrera o ciutadans que no són de
Cabrera, diuen «clar, vosaltres amb el que cobreu d’IAE del Carrefour...» Doncs no, cobrem
d’IAE 365.000 euros, vull dir que no és rellevant dins dels 9 milions i mig del pressupost, els
365.000 euros no són massa rellevants. Però bons són, vull dir que no...
Capítol 2. Tenim els impostos indirectes, que és una única partida, que passa de 150.000 a
300.000 euros, per tant, és un increment del doble i aquesta partida és la d’instal·lacions i
obres, que estava també pressupostada històricament en 150.000 euros, però que sobretot
aquest any 2018 ja ha superat els 200.000 euros i davant de la previsió de desenvolupament
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urbanístic de nous sectors de cara al 2019, hem considerat també escaient situar aquest
pressupost..., pressupostar aquest partida en 300.000 euros.
El capítol 3 és el de taxes i altres, que té una caiguda de 200.500 euros, que és un 13,4 per
cent menys; ara explicarem per què. El total de la partida és important, 1.290.980 euros. I les
principals partides o les més rellevants aquí són..., on hi ha variacions importants, perdó, és
la de matrícules de cursets i activitats, que l’havíem incrementat en altres anys fins a 40.000
euros. No arribem mai a aquests 40.000, per tant, és prudent ajustar-ho a la realitat, a la
baixa, en aquest cas, i situar-la en 30.000 euros, que és un 25 per cent menys. Llicències
urbanístiques també creix com a conseqüència del creixement de l’ICIO, de l’impost de
construccions, instal·lacions i obres, creix en un 14 per cent, passa de 35.000 a 40.000
euros. El servei de recollida d’escombraries és la més important, aquesta no varia, creix un
0,2 per cent. La taxa d’estacionament de zones blaves, aquesta té un creixement important,
passa de 30.000 euros a 50.000, perquè, tal com ja vaig explicar en la reunió que vam tenir
amb l’oposició, el que estem pressupostant aquí és noves zones blaves, concretament a la
zona de la Font Picant. Això es correspon, aquest ingrés, amb una part també de despeses
que queden reflectides en el capítol 2. Però estem recaptant per sobre dels 30.000 euros
cada any, depenent de la climatologia, però els dos darrers anys hem superat els 30.000, i
ara estem preveient arribar als 50.000.
I el que explica la caiguda és la partida que teníem d’aprofitament urbanístic del Mas Català,
que era de 220.000 euros, que vam tenir com a ingrés l’any 2018 i que l’any 2019
evidentment, com que va ser una cosa puntual fruit del conveni, no la tindrem i, per tant,
desapareix i això és el que fa que hi hagi aquesta caiguda d’ingressos en el capítol 3.
Pel que fa al capítol 4, transferències corrents, això són tots els ajuts, subvencions,
transferències en general, corrents, no per a inversions, sinó corrents, per a despesa corrent,
que tenim d’altres administracions. Concretament en tenim de l’Estat, 980.000 euros, que és
un 2 i mig per cent més; això ens ve donat, l’Estat diu: l’any que ve percebreu tant. De la
Generalitat de Catalunya, 157.500 euros, que és un 1 per cent més. De la Diputació de
Barcelona, 345.700 euros, que és un 47,4 per cent més, fruit de moltes subvencions que ja
tenim concedides dins del programa de Xarxa de Municipis de Catalunya. I del consell
comarcal, 81.000 euros, que és un 15 per cent més degut sobretot al creixement de les
beques menjador.
Pel que fa al capítol 5, que són ingressos patrimonials, les dues grans partides són el cànon
de concessió de l’aigua i les guinguetes. Pel que fa al cànon de concessió de l’aigua, baixa
de 60.000 euros que sempre teníem i que sempre els ingressàvem, d’aquests 60.000 euros
en traiem 8.100 per destinar-los amb un pagament fraccionat..., en quatre anys, eren? (Veus
de fons.) En quatre anys, per fer arribar aigua, per abastament d’aigua al dipòsit que tenim
contra incendis ubicat a la part de dalt, a Sant Joan de Munt, i que ja va ser utilitzat
justament aquest any en l’incendi de Cabrils. El que s’ha fet és una connexió perquè no
s’hagi d’omplir aquell dipòsit amb camions cuba, sinó que hi hagi subministrament continuat
d’aigua i, per tant, pugui estar permanentment alimentat en cas de necessitat. Això, com s’ha
pagat aquesta inversió? Doncs reduint el cànon aquest any que ve i en els propers quatre
anys. I pel que fa a instal·lacions provisionals a les platges, això com que està per concessió
per cinc anys, es va concedir l’any passat, doncs ja es manté en aquests 230.500 euros que
són els ingressos que tenim de les quatre guinguetes de la platja, i no varia.
Per tant, per tancar el capítol d’ingressos i com a conclusions, remarcar que, ja ho hem dit, hi
ha un increment global real de 913.910 euros, que suposa un 10,6 per cent de creixement,
que hi ha una lleugera reducció de la recaptació de l’IBI, que els impostos no es toquen en el
seu coeficient i en el seu valor base, però sí que hi ha una reducció de la recaptació per les
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al·legacions de la regularització cadastral del 2017. Hi ha un augment de les plusvàlues de
400.000 euros per ajust a la realitat dels darrers dos anys, un augment de l’ICIO, de l’impost
de construccions i instal·lacions i obres de més 150.000 euros per creixement urbanístic, un
augment de transferències corrents de la diputació de 111.200 euros i transferències de
capital de la diputació per tres-cents..., en total seran 394.900 euros, que és molt més del
que vam tenir l’any passat. Això aquests increments, aquestes variacions, són les que
expliquen –més altres partides que varien una miqueta a l’alça o a la baixa– aquest
creixement significatiu. Per tant, el creixement ve per plusvàlues, per ICIO i per la Diputació
de Barcelona. Són els tres factors que expliquen aquest creixement d’ingressos.
Passem, doncs, a les despeses. Les despeses, que evidentment, com ja he dit abans,
coincideixen amb els ingressos, aquests 9.530.818 euros, es desglossen de la següent
manera. Despeses ordinàries, que és la part més important, que es compon dels capítols 1 a
4 i 9, que són 8.021.418, que és un increment del 5,2 per cent. I el capítol 5, que és el fons
de contingència, de 68.000 euros, que baixa en un 35,2 per cent. I després hi ha les
despeses extraordinàries, que són les inversions, que aquest any ascendeixen a 1.441.400
euros, que respecte al pressupost de l’any passat és una reducció del 21,7 per cent, però si
traiem les quotes urbanístiques, aquí és on va..., perdó, la urbanització de Can Conde, aquí
és on va, traiem els 945.000 euros que estaven pressupostats de la urbanització de Cal
Conde, si traiem això per comparar en termes reals, estem parlant d’un creixement real
d’inversions d’un 61,6 per cent. Després veurem el desglossament de les inversions i com es
composen aquest 1.441.400 euros. Fa el total, com ja hem dit, dels 9.530.818 que en termes
reals i per comparar les coses com Déu mana és un creixement del 10,6 per cent, que
lògicament coincideix amb el creixement del pressupost d’ingressos.
Desglossament de les despeses ordinàries. Els capítols importants, bé, els capítols que
composen els despeses ordinàries són les despeses de personal, que passen de 2.560.895
a 2.926.730, un creixement de 365.835 euros que representa un 14,3 per cent. Després
explicarem el perquè de cadascuna d’aquestes variacions. Les despeses corrents en béns i
serveis, que és la partida més important, però molt semblant a la de personal, que baixa de
3.224.747 a 3.088.205, que és una caiguda del 4,2 per cent, 136.542 euros menys,
bàsicament degut al canvi que hem dit de la jardineria, ja ho avanço. Les despeses
financeres passen de 53.000 a 33.174, són 19.826 euros perquè els interessos han baixat
perquè tenim la subvenció dels interessos per part de la diputació, que ens dona crèdit a
interès zero. Transferències corrents passa d’1.200.367 a 1.396.925, que són 196.558 euros
menys, que és una..., més, perdó, que és un increment del 16,4 per cent. Això són les
subvencions que fa l’ajuntament, aquí és on està GICSA, la partida de GICSA que hem vist
abans, és el capítol 4, són les subvencions que l’ajuntament fa a les entitats culturals,
esportives, demés, i a l’empresa municipal que és la principal que s’emporta la major part
d’aquesta despesa. El fons de contingència passa de 104.882 a 68.000, són 36.882 euros
menys, un 35,2 per cent menys. Després veurem el perquè de tot això. I passius financers,
que passa de 581.116 a 576.384, que són 4.732 menys, que és un 0,8 per cent menys. El
total fa un increment de la despesa total de 364.411, que és un 4,7 per cent menys. Que si
veieu és pràcticament imputable, coincideix amb la quantitat del capítol del personal, és a dir,
si el capítol de personal no hagués variat, estaríem parlant que la despesa ordinària no
hagués variat tampoc, tenint en compte totes aquestes variacions unes a l’alça, altres a la
baixa.
Anem a veure el detall de cadascun dels capítols, no partida per partida, però evidentment sí
la raó de les variacions. El capítol de personal, que com hem dit passa de 2.926.000 a...,
perdó, quan era? Passa de 2.560.000 a 2.926.000, suposa un increment de 365.835, aquest
14,3 per cent i això ve motivat, primer, perquè ja es recull aquí l’augment de l’1,75 per cent
dels sous de l’any 2018, l’augment de sous, com no és confirmat amb antelació per part de
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l’Estat, sempre s’ha de preveure i recollir en el fons de contingència, però l’any següent sí
que s’ha de repercutir. I això és el que estem fent, repercutir aquí l’augment de l’1,75 per
cent dels sous del 2018, que queda consolidat de cara al 2019. També per la previsió de
noves contractacions de tres tècnics dels quals un ja el tenim i, per tant, s’ha de
pressupostar, però per si de cas, que esperem que sí, puguem contractar dos tècnics més,
doncs, s’ha quedat pressupostat aquí i la major part de l’increment aquest de 365.000 euros
ve per un ajust a la realitat en el sentit que ens estem adaptant al que va passar l’any passat,
si ho recordeu, que hi va haver un desfasament en el pressupost de 150.000 euros
aproximadament i aquest any el que fem és cobrir-lo. He de dir amb absoluta sinceritat que
no estem del tot segurs que això sigui així, vull dir que ho estem pressupostant tenint
possiblement el fet que realment no calgués aquests 150.000 euros, perquè encara estem
analitzant a dia d’avui si la Seguretat Social –dades que ens proporciona la gestoria– està
ben pressupostada o no. En qualsevol cas, si està mal pressupostada, està pressupostada a
l’alça, però mai a la baixa, amb la qual cosa ens estem curant en salut d’alguna manera a
l’incrementar el pressupost de capítol 1 en aquests termes.
Pel que fa al capítol 2, de béns i serveis, que creix en..., perdó, que baixa 136.542 euros,
que és un 4,2 per cent menys, les principals variacions són a les següents partides. Explico
les principals variacions, no les partides més importants, que ja les coneixem d’any rere any
quines són. La jardineria baixa 150.000 euros, passa de 180.000 a 150.000 pel que ja hem
explicat, perquè passa a portar-ho GICSA. Les primes d’assegurances tenen una variació a
la baixa de 16.500 euros. Primer explico en aquesta pantalla les partides que baixen de
manera significativa i en la següent, les partides que creixen. Aquestes despeses baixen fruit
d’un ajust de la realitat i també que s’estan negociant totes les primes i, per tant, s’obtindrà
una millor despesa, un millor cost, un cost més baix, passant de 36.500 a 20.000 euros, que
és un 45,2 per cent menys. Actuacions en medi ambient, passa de 50.000 a 35.000 euros,
que són 15.000 menys, un 30 per cent de reducció, perquè una part de les actuacions de
medi ambient passarà a fer-les la brigada verda que s’incorpora a GICSA, com ja hem dit.
Promoció econòmica baixa 11.550 euros perquè un dels projectes que es feien de l’speed
dating, una part que es contractava a fora, doncs passarà a fer-ho una AODL que és un
agent d’ocupació de desenvolupament local, que es finança parcialment entre Cabrera de
Mar, Argentona i Dosrius, en aquest cas, només som tres... (veus de fons), Òrrius també, i la
Diputació de Barcelona. I aquest toca li toca pressupostar-ho a Cabrera de Mar i, per tant,
podem reduir aquesta partida per import d’11.550 euros. I després la partida d’activitats
socials baixa en 11.000 euros perquè a l’haver implantat el servei Respir, que substitueix el
servei d’estança de dia que teníem anteriorment, doncs tenim aquest estalvi dels 11.000
euros, que és una reducció del 23,9 per cent. Per tant, tot això són reduccions que entenem
que corresponen a una millor eficiència en la prestació del servei.
Partides que per contra s’incrementen respecte a l’any anterior, tenim la partida de festes
que creix 35.426 euros, un 29,4 per cent més, en part per ajustar-se a la realitat, perquè s’ha
excedit una miqueta ja aquest any i perquè tenim la intenció de potenciar la festa major,
sobretot d’estiu, amb més concerts i amb algun concert de primer nivell.
La partida de fires creix 18.120 euros i se situa en 53.600, és un creixement del 51,1 per
cent. Perquè aquí, a part del festival Reviu Ilturo, doncs també estem pressupostant per
potenciar la Festa de les Bruixes i el Mercat Medieval, amb la qual cosa ens estem situant,
com dic, en els 53.600 euros, que en qualsevol dels casos, ho dic perquè ara que ja ha
passat un temps i que ja es parla que..., bé, ja ha passat el més greu de la crisi, recordo
perfectament que abans de la crisi la partida de la Fira Iberoromana s’acostava o superava
inclús aquesta xifra i ara estem parlant de, amb la mateixa quantitat, deu anys després, fer
dos esdeveniments importants al municipi.
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La partida de manteniment d’edificis passa de 95.000 a 110.000, creix 15.000 euros, un 15,8
per cent més perquè la necessitat de manteniment sempre és creixent, mai s’estabilitza i mai
baixa i, a més, si anem tenint cada vegada més equipaments i més edificis, evidentment això
va a l’alça.
Informàtica i vigilància passa de 60.000 a 70.000 euros, és un 16,7 per cent més. També pel
nou contracte dels serveis informàtics i de videovigilància, perquè tenim més càmeres,
perquè s’ha de preveure les averies que poden tenir, etcètera.
Neteja d’edificis passa de 195.000 a 205.000 euros, són 10.000 euros més, que és un
creixement del 5,1 per cent pel que dèiem abans, perquè també tenim més edificis, més
necessitats i aquest any s’ha de contractar, s’ha de licitar el servei.
Molt bé, doncs això és el total del capítol 2, que com dic és el més important, el de béns i
serveis corrents, que cau aquests 136.542 euros fruit directament del fet que es traspassa la
jardineria a GICSA, d’acord? Per tant, desapareix de capítol 2 i passa a capítol 4. Això sol ja
explicaria..., la resta de partides, entre creixements i caigudes, faria que es mantingués igual
aquest capítol.
Pel que fa a les despeses financeres, que és de 30.174 euros respecte al 2018, és una
caiguda de 19.826 euros, un 39,7 per cent menys perquè els interessos de préstecs a llarg
termini han tingut aquesta reducció pel fet de tenir la subvenció d’interessos de la Diputació
de Barcelona, que fa que tinguem els préstecs a interès zero.
Pel que fa al capítol 4, que, ho repeteixo, és el capítol de subvencions que fa l’ajuntament a
entitats o a empreses, en aquest cas, a l’empresa municipal, no com a subvenció, sinó com
a aportació, puja 1.396.925 euros, que és un creixement del 15,9 per cent, són 191.558
euros més que són estrictament atribuïbles al creixement de GICSA. Pràcticament si ho
veieu, coincideix el creixement, també traient GICSA també hi ha partides que pugen i
partides que baixes, GICSA creix 190.800 euros, que és un 21,9 per cent més. I partides que
baixen tenim el Consell Comarcal del Maresme..., perdó, que creixen, creix 190.800 euros
GICSA, Consell Comarcal del Maresme creix 22.100 euros. Aquesta partida és nova i
correspon a la part de finançament dels plans d’ocupació que ha d’assumir l’Ajuntament de
Cabrera. Els plans d’ocupació per a l’any 2019 que estan perfectament pressupostats, tant
en ingressos com en despesa, aquí hem de pressupostar el 20 per cent que li correspon a
l’ajuntament, contractarem un total de cinc persones dins del programa de treball i formació
que s’incorporaran a partir, segurament, del febrer de 2019 i que aniran íntegrament, com ja
s’ha explicat, en algun cas, a GICSA, on dues de les persones treballaran sis mesos a la
brigada de jardineria, dos operaris d’obra també sis mesos a la brigada de GICSA i un peó
de pintura que també estarà en aquest cas per dotze mesos. Tot això té un cost del qual el
80 per cent el paga el consell comarcal i 22.100 euros ho ha d’afrontar l’Ajuntament de
Cabrera de Mar.
I entitats esportives baixa 17.000 euros, que ningú s’espanti, això és perquè l’any passat
havíem pressupostat la celebració del torneig Challenger de Padel del circuit World Padel
Tour que es va celebrar al Club Clarck Padel del Camí del Mig i que estava pressupostat en
20.000 euros, dels quals nosaltres en posàvem 10.000 i la diputació uns altres 10.000, però
l’ajuntament havia de pressupostar els 20.000. Al desaparèixer aquest any, ja no tenim
intenció de subvencionar o d’ajudar a la celebració d’aquest torneig, per tant, baixa, es
retrauen aquests 20.000 euros, amb la qual cosa dels 45.000 euros ara es queda en..., ja
m’he perdut..., 28.000. Per tant, en termes reals passa la subvenció a entitats esportives de
25.000, si eliminem el tema del pàdel, a 28.000. Per tant, creix en termes reals.
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Pel que fa al capítol 5, que és el fons de contingència, passa de 104.000 i escaig euros a
68.000, que són 36.882 menys, un 35,2 per cent menys. Aquí s’inclou la previsió d’augment
salarial del 2019 d’un 2,5 per cent. I vam estimar amb el secretari/interventor que no calia
tenir inflada aquesta partida en la mesura que totes les altres estan suficientment ben
pressupostades i no cal tenir tan coixí si ja l’estem tenint per altres bandes. Era un partida
que s’ajusta a la realitat i, per tant, per això se situa en aquests 68.000 euros.
Molt bé. Passem a les inversions, capítol 6. El total d’inversions pressupostades per l’any
2019 és d’1.441.400 euros, que suposa 550.400 euros més que l’any passat en termes reals,
si eliminem el que he dit abans de la urbanització de Cal Conde, aquells 945.000 euros que
hem d’eliminar per fer una comparativa realista. La qual cosa suposa un increment d’un 61,8
per cent de les inversions reals que farà l’ajuntament el 2019 respecte al 2018.
El desglossament de totes les inversions, altres anys posàvem les més importants, però les
vull posar totes perquè ningú se senti que es queda fora i no per ordre d’importància ni res,
l’ordre..., desconec quin és el motiu d’aquest ordre, però l’explicarem tal com està. Tenim
material divers de Ràdio Cabrera, 7.500 euros. Insonorització de la biblioteca Ilturo, 17.900
euros. Reforma de la zona escolar, 120.000 euros; això no és només l’ampliació de l’escola
bressol, sinó que estem preveient totes les adaptacions que puguin ser necessàries per la
possible transformació de l’Escola del Pla de l’Avellà en escola-institut, per tant, ho hem de
tenir pressupostat. Pòdiums de la piscina, 11.000 euros, que són pòdium no per entrega de
trofeus, sinó per saltar, són saltadors perquè la piscina pugui fer competicions oficials.
Blindatge de l’entrada de la prefectura de la policia, 13.000 euros. Sistemes de seguretat
viària, que inclou videovigilància, pilones automàtiques, etcètera, 12.500 euros. Mòdul adjunt
de la nau de GICSA, 24.000 euros, que aquí és on està previst inicialment que s’ubiqui el
material i els bastidors de la brigada verda. Accessibilitat del carrer Trafalgar seguint amb les
inversions en accessibilitat, el carrer Trafalgar, al Pla de l’Avellà, és un dels que està pitjor en
aquest sentit i preveiem, eliminant també les línies aèries i demés, 42.500 euros.
Arranjament dels murs de la riera, fase 2, perquè ja es va fer l’any passat, 12.000 euros.
Maquinària de manteniment de clavegueram, 11.000 euros més dels que ja estaven
previstos l’any 2018 per poder dur a terme realment la inversió pensada en el seu moment.
Tancaments d’illes de contenidors, 12.000 euros, seguim invertint en tancament de les illes
de contenidors. Contenidors de residus de platja, també ho ampliem si tenim platja suficient i
ho hem de pressupostar, 12.000 euros. Què són dos o tres més? (Veus de fons.) Tres més.
Instal·lació LED enllumenat públic, any rere any anem invertint, aquest any la partida seria
de 10.000 euros. Vehicle per a la brigada de jardineria, 24.000 euros, és un camió que s’ha
de comprar. Millora de la instal·lació elèctrica a la platja, 5.000 euros que s’han de
complementar als 12.000 em sembla que ja estaven previstos de l’any 2018 per poder dur a
terme l’execució d’aquesta inversió. Reformes de la piscina municipal, 31.000 euros, que es
rehabilitarà tot el bas de la piscina. Reforma als vestidors del pavelló de bàsquet, 75.000
euros. Millores a la teulada del pavelló municipal, segona fase, ja es va fer una primera
actuació aquest any 2018, i per a l’any 2019 preveiem també 15.000 euros. Substitució
d’aparells d’aire condicionat, 6.000 euros. Monitorització energètica dels equipaments, això
és un projecte nou que creiem que és molt interessant perquè ens ha de conduir a dues
coses importants, primer, una millora de l’eficiència energètica i, per tant, racionalització de la
despesa energètica dels equipaments i, segona, a la detecció més fàcil de qualsevol
problemàtica. Monitorització vol dir que estàs informat en el moment quan es produeix una
fuita, un canvi sobtat de temperatura, un tall de subministrament, etcètera. Llavors entenem
que és un projecte, ens van presentar, pot ser molt interessant de cara a la millora de la
gestió dels equipaments. Ampliació de la nau de GICSA, 75.000 euros. (Veus de fons.) Sí, sí,
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ampliació de la nau de GICSA. Excavacions arqueològiques de Cal Conde, 35.000 euros,
que té la seva correspondència amb una subvenció que ja està concedida per part de la
Generalitat de Catalunya. Cartells de la Font Picant, això està vinculat al que us deia de la
zona blava per regular l’accés al Castell de Burriac, 6.500 euros. Millores de camins
forestals, un any més, aquí també hi ha una subvenció, 17.000 euros. Franja de protecció
d’incendis també, 21.000 euros. Això és el desglossament i neteja de les zones boscoses
que «llinden» amb urbanitzacions, seguiríem per la part que queda pendent; ja es va fer una
actuació important ara fa dos anys. I la gran inversió és la sala de teatre polivalent, 797.000
euros, que se sumen als 500.000 euros que ja havíem pressupostat fa dos anys, les
inversions passen d’una i de l’altra amb la qual cosa amb els 500.000 euros ja
pressupostats, estem parlant ja del pressupost d’1.297.000 euros, que és el que preveiem
que pugui arribar a costar com a màxim la rehabilitació de la sala polivalent comptant
l’enderroc de la nau del darrere i comptant la redacció del projecte també, que puja 100.000
euros. I, per últim, una partida de depeses en aplicacions informàtiques que és el programa
e-Notum..., és això, Albert? Això és l’e-Notum? Sí. Bé, és un programa que abans havia anat
a despeses i que ara passa..., s’ha de posar com a inversió. Això és el que suma el
1.441.400 euros, que Déu n’hi do.
Com es finançaran aquestes inversions? Doncs la major part amb un préstec d’entitat
bancària o de vàries entitats bancàries per import de 651.823 euros, que no arriba a la meitat
del finançament, una part important també per transferències de capital, vol dir subvencions
ja aprovades per part d’altres administracions, que puja 446.900 euros, Déu n’hi do. I
recursos ordinaris, és a dir, estalvi net, la diferència entre els ingressos i les despeses que es
genera en el propi pressupost per valor de 342.677 euros.
Per tant, podríem dir que el finançament està previst així, aproximadament un 40 per cent via
préstec, una tercera part, un 30 per cent o una miqueta més, un 35, segurament, amb
transferències de capital i un 25 per cent aproximadament amb recursos propis, recursos
ordinaris.
Conclusions. Podríem dir –que és important tenir-ho perquè això és un esforç i, per tant, s’ha
de dir– que un any més el pressupost recull la congelació dels impostos i les taxes. Que hi
ha un increment de la recaptació i, per tant, un corresponent ajust a la realitat dels impostos,
de dos impostos concrets, un, les plusvàlues i l’altre, l’impost de construccions, instal·lacions
i obres, l’ICIO.
Que hi ha una contenció real de la despesa corrent, si eliminem el factor del servei de la
jardineria, que passa d’un capítol a un altre, eliminant aquest factor, estaríem parlant d’un
increment de la despesa corrent de capítol 2 només d’un 0,4 per cent. Vol dir que realment hi
ha un esforç de contenció de la despesa corrent. Que com a variable important i novetat
aquest any hi ha la municipalització del servei de jardineria, que passa de capítol 2 a capítol
4, és a dir, que la portarà GICSA. Que hi ha un important volum d’inversions, que inclou la
sala de teatre polivalent, que suposa més de la meitat de l’import de les inversions, com hem
vist abans, 797.000 euros. I, per últim, que tot i això es manté el nivell d’endeutament que en
termes relatius inclús baixa, perquè mantenim els mateixos 3,2 milions d’euros de deute viu
respecte a un pressupost de 9 milions i mig d’euros, quan fa quatre anys que ja teníem
aquest nivell d’endeutament, per exemple, de 3,2 milions d’euros, el pressupost era de 7,2
milions. Ara estem parlant que el pressupost és de 9 milions i mig, per tant, 3,2 milions
respecte a 9 i mig és una tercera part, pràcticament, un 33 per cent, que és un nivell
d’endeutament que en termes relatius, en percentatge, ha baixat respecte als darrers anys i
que va baixant any rere any.
Molt bé. Doncs això és tot per part meva i ara donaríem la paraula als diferents grups de
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l’oposició perquè diguin el que considerin oportú, preguntes, comentaris, etcètera.
Comencem per Gent per Cabrera? Endavant. Gràcies per l’atenció i perdoneu el rotllo. Bé,
quaranta minuts aproximadament, no està malament. Endavant. Gràcies. Anna Maluquer
La Sra. Anna Maluquer Ferrer regidora del grup municipal de GxC manifesta que gràcies i
benvinguts a tothom. Celebro que hi hagi interès per saber amb què es gasten els diners al
nostre poble. La primera cosa que voldríem fer notar és que el pressupost de Cabrera s’ha
augmentat en més de 2 milions d’euros respecte al pressupost del 2015. Ara som a
pressupost de final de mandat, l’any que ve hi ha eleccions, tot i que el govern en part també
ja formava part del mandat anterior i, bé, així continuem.
Gent per Cabrera l’any passat va votar a favor dels pressupostos perquè es recollia alguna
de les inversions proposades pel nostre grup i perquè crèiem que calia tirar endavant la
construcció dels pisos HPO de Cal Conde, encara que no fos amb la fórmula que volíem, i
també la sala de teatre.
Hem vist, però, com les coses no s’han desenvolupat de la manera que prevèiem. Aprovar
uns pressupostos és un primer pas per desenvolupar tota una tasca durant l’any i que afecta
tots els sectors de la població i el normal funcionament d’un ajuntament. Però aprovar-los no
vol dir que no hi hagi coses que calgui seguir i que després hagin de tornar a passar pel ple
per tirar-les endavant.
Amb els pisos d’HPO de Cal Conde vam veure com l’ajuntament tirava pel camí fàcil sense
licitar-ne la construcció i donant-ho a una..., bé, la promoció, perdó, i donant-ho a una
cooperativa sense ànim de lucre que no té cap obligació més enllà de la pròpia construcció
dels pisos, ni la urbanització del sector, ni tampoc els costos de les «cates» i posterior
inventari arqueològic. En aquest sentit, Gent per Cabrera va insistir reiteradament, abans de
signar el conveni i de sortejar els pisos, si ja s’havien fet les «cates» arqueològiques, a la
qual cosa semblaven respondre que ja es faria perquè això no havia de suposar cap
problema. I després ens hem trobat amb el que ens hem trobat, amb el consegüent perjudici
per als compradors dels pisos que han hagut de dipositar més de 20.000 euros sense que a
hores d’ara se sàpiga del cert quan es podran començar les obres de construcció. Al
pressupost, al capítol d’inversions, veiem que hi ha 35.000 euros destinats a les excavacions
arqueològiques de Cal Conde finançades a través d’una subvenció de la Generalitat,
entenem, doncs, que les despeses de les excavacions en cap cas repercuteixen sobre els
pisos de promoció lliure del sector, ens ho mengem tot l’ajuntament. Si no és així, ja m’ho
diran.
Pel que fa al teatre, que s’ha d’ubicar a la plaça de la Cooperativa, encara no tenim el
projecte definit i després de condicionar la nostra aprovació al fet que s’havia de fer un
inventari del patrimoni municipal singular i, per tant, a conservar per així protegir l’edifici de la
cooperativa, no s’ha fet res en aquest sentit. Sabem que Urbanisme, que va enviar la
resolució la setmana passada -no se’ns ha informat a la Comissió d’Obres, però ho sabien..., demana que es reguli la protecció de la façana. Caldrà veure si això és així i si la
cooperativa hi estarà o no d’acord.
D’altra banda, al pressupost ja es reflecteixen tots els diners que han d’invertir-se per fer el
teatre, la qual cosa veiem impossible que es desenvolupi durant el proper any, sobretot tenint
en compte que és un any d’eleccions i que de març a juliol no hi haurà pràcticament activitat
de rellevància més enllà del normal funcionament de l’ajuntament i els serveis que ofereix.
Si l’any passat es van pressupostar 500.000 euros que no s’han gastat, no entenem per què
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aquest any es pressuposta tot, els procediments a l’administració són lents, bé que vostès se
n’exclamen sovint.
Continuant amb l’urbanisme, si tot s’ha de desenvolupar com s’ha fet al carrer Sant Vicenç o
a la Serra d’en Carles, ja cal que estiguem amatents, aquestes són actuacions que quedaran
juntament amb els pisos de protecció oficial com a gran empremta del seu govern.
Si per la publicació d’un llibre van decidir retirar la confiança a la regidora Maria José
Cortada, no entenem com la Sra. Pera encara segueix amb les seves funcions.
Tampoc veiem clara la creació d’una brigada de jardineria feta en nom d’un possible estalvi.
Si abans estava pressupostat, el cost de les empreses de jardineria, en 180.000 euros,
enguany se’n pressuposten 30.000 i s’afegeixen sis persones a la plantilla de GICSA que
tindran un cost de 190.000, als quals s’han d’afegir 24.000 euros per un mòdul adjunt a la
nau de GICSA del polígon de Santa Margarida, un vehicle pressupostat també en 24.000
euros i també es pressuposta una ampliació de la nau de GICSA en 75.000 euros, que no sé
ben bé a què es deu. Tot plegat suma 343.000 euros enfront dels 180.000 que ens costaven
abans, gairebé dupliquem el cost.
Els vehicles s’hauran d’assegurar i mantenir, així com la nova nau que també generarà més
despesa energètica i de manteniment, i ens carreguem amb una despesa fixa de personal
que no creiem que calgui. Un dels motius que se’ns va donar per fer aquesta brigada és que
tenim uns arbres a la carretera del sindicat que s’han de podar a l’agost, perquè són
d’Austràlia. En aquest sentit, creiem que... Ja sé que no els va plantar aquest govern, eh? En
aquest sentit creiem que l’Administració hauria de vetllar pel medi i plantar arbres autòctons.
Segons es demostra darrerament, totes aquestes espècies d’altres climes porten amb elles
una sèrie d’insectes que se’n beneficien. Potser sortiria més econòmic tallar aquests arbres i
plantar-hi alzines o garrofers o mimoses, per compensar les mimoses mil·lenàries que es
van talar indiscriminadament a la zona de Cal Conde.
Una de les inversions que vàrem sol·licitar Gent per Cabrera quan se’ns va preguntar, tot i
que ja se’ns va dir que la major part anava pel teatre, va ser la de redactar un projecte d’usos
per a Cal Conde per tal de poder optar a les subvencions que la Generalitat destina a la
rehabilitació d’edificis com aquesta masia, declarada bé d’interès local. No és, per tant, un
projecte urbanístic, sinó un projecte d’usos. No l’hem vist reflectit en el pressupost.
La despesa en sanitat és de 19.000 euros, repartits entre 10.000 per empreses de serveis
preventius i ambulàncies i 9.000 per empreses de recollides d’animals. Tal i com està la
sanitat pública no entenem com és que no hi ha cap aportació al Consorci Hospitalari del
Maresme o la Fundació Maresme, amb la qual es col·labora amb 1.200 euros, per contribuir
a dignificar els serveis d’urgències i millorar les condicions als nostres metges i infermeres a
l’Hospital de Mataró, que és al que els cabrerencs van a parar finalment si és que no són
d’una mútua privada, és clar.
Pel que fa als serveis a les persones, s’estalvien 11.000 euros amb el servei Respir. Per molt
que digui la regidora que és un servei que funciona bé –aquí, Carmen, no te voy a mimar–,
nosaltres només fem que rebre queixes al respecte perquè els avis ja no poden disposar de
les instal·lacions com ho havien fet fins ara i sabem algun cas que és bastant vergonyós.
Resulta que tenim un pla estratègic en turisme que vam aprovar, però sota la condició
d’anar-ho vetllant i poder-hi aportar la nostra visió del problema. Sempre hem dit que tenim
una platja i una muntanya massificades i això darrerament s’ha incrementat estrepitosament,
sobretot pel que fa a la Font Picant i al Castell de Burriac. Una Font Picant que cal recordar
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que havia de ser un punt d’informació del Parc Serralada Litoral i que s’ha convertit en un
lloc d’esbarjo per fer-hi festes i costellades, no és que estiguem en contra d’això, perquè hi
ha d’haver maneres de gaudir de la natura en el nostre temps d’oci que no costin molts
diners, el que no ens agrada és que ens enganyin.
Els equipaments. Després de quatre anys de mandat ha calgut esperar els darrers sis mesos
de govern per buscar una persona perquè faci un estudi dels costos i usos dels equipaments
municipals.
Si al principi del seu mandat la piscina era un problema, continua sent-ho, ara invertiran
42.000 euros per instal·lar uns pòdiums a la piscina i arreglar-ne la banyera. Ens sembla
molt bé. Aquesta obra darrera caldria fer-la el mes de setembre, per cert, sobretot per reduir
costos que l’aigua no necessita que sigui calenta. Seguim a l’espera, però, que hi hagi la
definitiva solució per la concessió o per si s’ha de realitzar el canvi cap a prestació de
serveis. Mentrestant anem pagant les factures energètiques.
També hi ha una inversió de 75.000 euros per als vestuaris del pavelló. És una inversió
potent, m’agradaria saber en què consisteix aquesta inversió.
Tinc també una pregunta que ens fan arribar els veïns d’Agell, concretament del sector de
Sant Sebastià, que ens diu que atès que les normes urbanístiques del vigent Pla d’ordenació
urbanística municipal de Cabrera de Mar, definitivament aprovat per la Generalitat de
Catalunya el 19 de març de 2015, delimiten el polígon d’actuació urbanística de Sant
Sebastià P6 i en determinen per al seu desplegament el sistema de cooperació.
Atès que, per tant, és obligació inexcusable d’aquest ajuntament formar, tramitar i aprovar les
figures de planejament urbanístic i d’execució que siguin necessàries per a l’esmentat
desplegament.
Atès que és notòria i recurrent la inacció d’aquest ajuntament en l’assumpte de referència, la
qual ha perjudicat i perjudica greument els interessos legítims dels propietaris de les finques
contingudes en el polígon de referència, pregunto: consta en el capítol 6, inversions del
pressupost municipal de l’any 2019, la partida nominada i corresponen als treballs tècnics de
redacció de les figures de planejament urbanístic i d’execució que siguin necessàries per
l’immediat i urgent desplegament de polígon d’actuació urbanística de Sant Sebastià? I, en
cas afirmatiu, quina és la clau que identifica la partida i quin és el seu finançament previst en
el mateix pressupost?
I per acabar, s’ha retirat un punt de l’ordre del dia en el qual es feia una modificació de tres
llocs de treball per tal d’intentar formalitzar la feina de tresorer que ha de ser un funcionari
d’habilitació estatal, i que vostès, a través d’Estratègia Local, aquesta empresa que els
assessora a nivell de personal, volien fer passar amb un canvi nominatiu del lloc de treball i
amb un increment de la retribució a través del complement específic. Tot això són
tecnicismes que... Hem tingut l’oportunitat de llegir l’informe amb les objeccions que en va fer
el secretari. És realment una vergonya com s’estan fent les coses, intentant modificar una
relació de llocs de treball que va ser impugnada pel sindicat de treballadors i que van
guanyar aquesta impugnació. D’aquest tema encara esperem que ens n’informin
adequadament. I no comptin que tornem a aprovar alguna qüestió quan hi hagi les
objeccions del secretari, sobretot perquè aquestes objeccions no les aixeca el govern, sinó el
ple i en cap cas volem ser partícips d’aquest desgavell. I esperem no haver de tornar a sentir
per part del Sr. Alcalde que totes les objeccions del secretari són rebatudes per l’advocat.
Recordar que el secretari és un funcionari que ha guanyat una plaça, mentre que l’advocat
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és contractat per l’equip de govern, no per fer front als múltiples contenciosos que suportem,
sinó per interpretar les lleis al gust del govern. Si no volem seguir la llei, haver proclamat la
república quan tocava. De tota manera, si hem de fer una república amb aquestes males
pràctiques, no hi haurà res de nou ni engrescador a l’horitzó, serà un canvi per continuar
amb les mateixes males pràctiques. Quan s’exclamen vostès pel farragós de les licitacions,
haurien de fer una mica d’autocrítica i pensar per què hem arribat a aquest punt exagerat de
control en els contractes públics.
Per tot l’exposat, votarem no a aquests pressupostos. Gràcies.
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Jo contestaré només els temes estrictament del
pressupost, perquè s’han tocat molts temes que no tenen res a veure i després donaré la
paraula a l’Enric i a la Núria, que contestaran un tema específic. Però, abans d’això,
només..., no té res a veure amb el pressupost, però em sap greu els seus comentaris sobre
les objeccions. És evident que per més que ho hem explicat i per més que ho he explicat al
secretari/interventor reiteradament no s’ha entès bé la problemàtica. És a dir, no és que hi
hagi males pràctiques de res, és que hi ha hagut un canvi de la llei de contractacions ara
fa..., no fa ni un any, i llavors hi ha moltes coses que s’han d’adaptar. Mentre no estiguin
adaptades a la nova llei, el secretari té l’obligació de posar objeccions que l’alcalde, en
aquest cas, seguint criteris de causa de força major o de bé superior, les aixeca.
Per exemple, el que no faré és, si el Sr. Secretari diu que no procedeix pagar la nòmina
d’una persona, dir: «Doncs, mira, com que el secretari diu que no està ben feta la tramitació
de la nòmina, doncs que aquella persona no cobri.» Això ja dic ara que no ho faré, costi el
que costi a nivell que costi, m’és igual. El que hem de fer és treballar per emmotllar-nos
perquè la tramitació de les nòmines sigui correcta. El que no faré és dir que no es paguin les
factures de subministrament energètic de la piscina i que l’endemà es tanqui la piscina
municipal. El que hem de fer és treballar com estem treballant, i vostès ho saben
perfectament, perquè es pugui arribar a un punt en què la piscina pugui treballar de manera
que sigui l’ajuntament qui assumeixi totes les despeses i la piscina o qui gestioni la piscina
treballi amb prestació de servei, com a explotació, sense tenir en compte totes les despeses
de la infraestructura. I el que no faré és córrer el risc que es deixi de prestar un servei perquè
no s’està fent la tramitació de la contractació de la manera com diu la llei que va canviar ara
fa set mesos i que ja tinc gravada a la meva memòria la cara del secretari i de l’advocat quan
van entrar venint de la reunió que els havien explicat –no sé si era l'ACM o la diputació o on
havíeu anat– de tots els canvis que comportava, van entrar tots dos amb una cara que feia
por, estaven espantats realment de tots els canvis que comportava la nova llei de
contractacions.
Per tant, li pregaria, si us plau, que no s’agafi a això de les objeccions del secretari per
acusar-nos de cap mala praxi, perquè no només no hi ha mala praxi, sinó que hi ha una
millora de les pràctiques. I abans no hi havia..., ja no he dit abans, al principi, el punt de la
modificació de crèdits, això no es feia, no passava mai per ple, perquè es tirava endavant
sense saber-ho ningú de nosaltres, sense tenir nosaltres cap responsabilitat, perquè aquí hi
ha hagut regidors d’Hisenda que ho han fet perfectíssimament tot. I no es feia aquest ple en
el qual hi havia abans de tancar l’any una modificació de crèdit amb màxima transparència
explicant el motiu de per què es passa d’una partida a l’altra. Vull dir que, per tant, si us plau,
li pregaria que no fes això d’acusar-nos de mala praxi perquè no és el cas en absolut.
Coses que ha dit del pressupost, i algunes d’elles obeeixen també a un malentès o a una
mala interpretació, vull pensar, per part de vostè. Diu: «No entenem per què es pressuposta
tot això del teatre.» Home, doncs si no ho entén, li torno a explicar, tot i que li vaig explicar
crec que per escrit. Si un vol licitar qualsevol obra, projecte o servei, és obligatori que hi hagi
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una partida en el pressupost recollida per poder licitar, si no, en base a què licita? O sigui, la
llei de contractes et diu: «Val, digui’m vostè aquest servei, aquesta obra, aquest projecte que
treu a licitació, a concurs públic, a quina partida del seu pressupost està recollida.» Doncs
com que tenim la intenció de licitar dins de l’any 2019 tot el referent al teatre, la redacció del
projecte i fins i tot l’obra d’execució, doncs és normal que estiguem pressupostant en el 2019
la partida corresponent a la inversió de teatre, que se suma als 500.000 euros, no de l’any
passat, sinó de fa dos anys, val? Això s’entén o no? Em preocupa molt que s’entengui, a mi.
S’entén això que he dit? Sí o no?
La Sra. Maluquer manifesta que jo no sé si m’ha entès vostè a mi tampoc, perquè jo el que
dic és que amb un any no crec que hi hagi temps per fer tot això que vostè planteja,
sincerament.
El Sr. Alcalde manifesta que ha d’estar, la licitació de l’obra, la licitació, licitació vol dir...
La Sra. Maluquer manifesta que s’ha de fer un projecte, s’ha de fer un projecte.
El Sr. Alcalde manifesta que sí, el projecte, llavors per crear el plec de clàusules, per publicar
el plec de clàusules...
La Sra. Maluquer manifesta que no sé si han enviat vostès el que ha resolt el Departament
d’Urbanisme a la cooperativa, si hi estan d’acord, si no hi estan d’acord. Em sembla que hi
ha unes quantes coses a modificar.
El Sr. Alcalde manifesta que això es va parlar a la Comissió Informativa, la Núria Pera la
setmana passada va informar d’això, eh?
La Sra. Maluquer manifesta que no.
El Sr. Alcalde manifesta que sí, sí.
La Sra. Maluquer manifesta que la setmana passada no hi va haver Comissió Informativa,
Sr. Alcalde.
El Sr. Alcalde manifesta que, bé, a l’última Comissió Informativa, la darrera.
La Sra. Maluquer manifesta que no perquè va arribar la setmana passada, aquesta
resolució.
El Sr. Alcalde manifesta que ella ja va avançar que s’hauria de fer un text refós, etcètera.
La Sra. Maluquer manifesta que bé, sí, però no va concretar amb què.
El Sr. Alcalde manifesta que els detalls ja els concretarem, això no hi ha problema, però el
que vull dir és que una licitació comença per la redacció del plec de clàusules, que llavors
s’aprova, es publica, es presenten les empreses. Si tu no tens la partida no pots ni començar
amb la redacció de plec de clàusules, perquè no el podràs aprovar perquè no hi ha una
partida. Per tant, és molt normal, de veritat, cregui’ns, que estigui pressupostat en aquest
any 2019. O sigui, és que és més, no veig motiu pel qual no hauria d’estar pressupostat,
seria..., o sigui que l’ajuntament fomentaria el retard de les coses, o sigui que ja és prou lent,
com bé has dit, Anna, com perquè a sobre, ah, ens oblidem de pressupostar-ho o no ho
pressupostem. Seria..., per mi seria el «colmo», no sé si ho entenem tots bé, però és que és
important entendre-ho bé.
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Després, pel tema de jardineria, que potser l’Enric, si vol, que digui alguna cosa també, però
m’he oblidat, aquí assumeixo la meva culpa que quan he explicat que l’increment de GICSA
de 190.000 era pel traspàs de la jardineria, ara no recordo si ho he dit o no, ho tenia apuntat
per dir-ho, per tant, no recordo si ho he dit o no, però no és només la jardineria, la jardineria
són 150.000 euros, els 40.000 euros restants és per la incorporació de dues persones...
(Veus de fons.) Sí que ho he dit, el Samba i el Pol, sí que ho he dit, ho he explicat. És veritat,
ho he explicat, no he dit els noms, però és per la incorporació de dues persones que es van
contractar a meitat d’any, que segueixen i seguiran dins de l’any 2019 i que, per tant, s’han
de pressupostar perquè no estaven en el pressupost del 2018. Sí que ho he dit, per tant, sí
que ho havia explicat, per tant...
La jardineria, sí, no sé si es va dir que generaria un estalvi, jo sempre he parlat de millora de
qualitat al mateix cost. Parlar d’estalvi no recordo si quan va passar per ple, que em sembla
que vostès es van abstenir, es va parlar d’estalvi o no, però, en qualsevol cas, no imputi com
a despesa directa en un any l’adquisició d’un camió que s’amortitza en el temps, en tot cas,
imputi la part proporcional del període d’amortització, posem deu anys, per ser generosos, o
sigui que dels 24.000 euros que vostè m’ha sumat en aquesta xifra a la qual també hi ha
afegit erròniament, perquè sí que ho he dit, els dos treballadors, hi ha de sumar 2.400, no
24.000. Per tant, estem parlant de 150 més 2.400
La Sra. Maluquer manifesta que en comptes d’un augment de 343 són 290 «i pico». El
camió, a més a més, en el projecte que hi havia, s’havia de fer amb renting, finalment veig
que es compra.
El Sr. Alcalde manifesta que no, Anna, si us plau, no són 24, són 2.400. Per comparar en
termes reals, són 2.400, que és l’amortització d’un any. Clar, els béns industrials
s’adquireixen i no es computa la despesa en un únic any, home, això és comptabilitat bàsica
de primària, diria jo.
La Sra. Maluquer manifesta que és que, miri, jo no hi vaig anar a primària.
El Sr. Alcalde manifesta que doncs, miri, no ho sé, però llavors no m’ho rebati.
La Sra. Maluquer manifesta que la qüestió és que es reflecteixen aquí els 24.000 euros, que
s’amortitzi o no s’amortitzi, però aquests diners s’estan gastant ara.
El Sr. Alcalde manifesta que clar, clar, però a l’hora de comparar amb la despesa que teníem
fins ara, no és procedent comparar els 24.000 euros en la seva integritat, sinó la part
proporcional del període d’amortització, igual amb la nau, igual amb la nau també, clar, són
béns que s’amortitzen. (Veus de fons.) Un moment. I per últim i per acabar i li dono la
paraula a l’Enric pel tema dels vestidors i si vol també de la jardineria. Això de la sanitat, la
sanitat és competència de la Generalitat de Catalunya, és competència de les comunitats
autònomes. L’ajuntament què ha de fer en sanitat, més que vetllar que els CAP estiguin bé i
poc més. Rebem una partida de 15.000 euros per a materials o no sé què que ni es
pressuposta, perquè la rebem i va directament a sufragar les despeses que hagin tingut els
dos CAP que tenim a Cabrera, però de sanitat què hem de pressupostar? Sanitat no
pressupostaríem..., o sigui, per més que pressupostéssim, a què ho destinaríem, per millorar
què, si no és competència nostra? Això és important saber-ho també. Val? I dono la paraula
a l’Enric pel tema dels bastidors, i si vols, jardineria. I després la Núria.
El Sr. Enric Mir i Nuet regidor del grup municipal d’ERC manifesta que gràcies, bona nit a
tothom. Bé, a veure, el tema de la jardineria, jo assumeixo la meva responsabilitat, això és
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una aposta molt forta que jo he intentat vendre al govern i que jo crec que és una cosa que
serà molt bona per al poble i, de fet, ja està donant els seus fruits tot el servei de la brigada
verda del que s’està fent, la recollida dels jardins i tot el que s’està fent dels sacs aquests
que s’estan donant. Ja portem més de 112 sacs i això ho ha de fer una gestió, això ho està
fent personal de GICSA i estem traient mancances de fer altres feines perquè estan fent
això, això es tracta de donar cos a tota aquesta feina i, a sobre, millorar.
Teníem cinc empreses diferents que estaven fent el manteniment del municipi, algunes
venien dos dies, una altra venia un dia, l’altra venia tres, més el CEO que feia també molta
part i que del CEO, que són gent que tenen una disminució física ens quedarem dues
persones que les integrarem dintre de la societat i dintre de l’ajuntament per complir les
ràtios. Estem municipalitzant un servei. Com a persones d’esquerra entenem que el servei
públic és el millor que es pot donar als ciutadans i fent com s’està fent des de l’ajuntament,
que crec que estem donant un servei boníssim de totes les coses que s’estan fent, és a més
a més de donar el servei a aquest poble, que tenim un poble que va des de la muntanya, des
del castell, fins a la platja, i tot això s’ha de mantenir i cada vegada creix i cada vegada hi ha
més activitats.
Si ho resolem nosaltres i ho portem des d’aquí, des dels serveis públics i intentem fer-ho el
millor possible, al final tots sortirem guanyant.
Tu dius ara: «És molt car.» Les inversions és això, tu fas una inversió i amb el temps ho vas
amortitzant i, a sobre, dones una qualitat de servei. Això, quan passin dos o tres anys, si
vols, ens asseiem i mirem si ha sigut bo, no ha sigut bo i quin servei estem donant. Però ara
entenem que és una cosa que serà bona i és una aposta que fem. I llavors jo soc totalment
responsable i igual com ara estic dient que confio en això i fa més d’un any i mig que estic
lluitant, doncs m’alegro molt que es pugui arribar a fer i veure ja una brigada verda de
Cabrera i que s’està fent un referent.
Avui precisament amb un tema de residus ja ens en vindran de la planta de residus de
Mataró, els tècnics, a veure com estem fent tot el tractament de la poda. Doncs això ho està
fent aquest poble i llavors som els primers que hem començat a fer coses i per això devem
ser com som de diferents, els de Cabrera.
Llavors, el tema dels vestuaris del pavelló. Tu ves als vestuaris del pavelló a canviar-te, ja fa
anys que s’està dient. Jo aquest any tenia un compromís d’intentar «adecentar» els
vestuaris, però jo no volia fer una «adecentada» de vestuaris perquè ens havíem que gastar
pocs diners i fèiem una cosa que era un parche, era un remiendo. Llavors, què vaig decidir?
Que es fes un projecte bé d’un vestuari canviant els plats de dutxa, canviant les parets,
canviant els terres, canviant els lavabos, pintant-los tots, canviant les finestres i «adecentarho» tot perquè fos un vestuari on van nens petits i tot i que sigui decent.
Llavors només un valia uns 25.000 euros i llavors vam dir: si fem els quatre a la vegada,
perquè en farem un i després un altre i després un altre, portarem tres anys i encara no
haurem acabat els vestuaris. Es fa duna sola vegada, s’intenta aconseguir diners i aquest
2019 fem els quatre vestuaris del pavelló que ja fa falta perquè realment fan molta pena.
Llavors això és el que es farà, es faran uns vestuaris que, quan estiguin acabats, ja veuràs
que quedaran molt bé i jo crec que és una necessitat.
Gràcies.
El Sr. Alcalde manifesta que abans de donar la paraula a la Núria Pera, m’he oblidat de
comentar un dels temes que ha plantejat l’Anna també. Era això del Pla d’usos de Cal
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Conde. Això tenim el compromís, ja ho hem comentat, de demanar-ho dins del programa, és
un recurs que surt cada any en el catàleg de serveis del programa Xarxa de Municipis de la
Diputació de Barcelona. Ho demanarem allà perquè ens ho faci la Diputació de Barcelona,
d’acord? Núria, si vols comentar alguna cosa...
La Sra. Núria Pera Maltes regidora del grup municipal del PDeCAT manifesta que a veure,
pel que fa a la urbanització Sant Sebastià, hi ha el compromís i, bé, així ho he manifestat a
alguns veïns, que aquest any s’encarregarà el projecte d’urbanització, el projecte, la
redacció del projecte d’urbanització. La partida, ja també vaig comentar-ho a alguns veïns,
no queda explicitada «encàrrec de redacció del projecte d’urbanització», sinó que està en el
capítol 2 en una partida que es diu «estudis i projectes urbanístics». No recordo ara ben
bé..., és la 2.27... Estudis i projectes tècnics... (Veus de fons.) És la..., 120.000 euros, però el
projecte, bé, s’ha d’encarregar, no sabem si val 120.000 euros.
La Sra. Anna Teixidó Sardà regidora del grup municipal de GxC manifesta que i vostè es
compromet a encarregar-ho després d’anys de dir-los als senyors de Sant Sebastià...?
La Sra. Pera manifesta que jo m’he compromès a encarregar el projecte. També he de dir
que és una urbanització de setanta-cinc, crec, de setanta-cinc o setanta-sis propietaris, és
una urbanització molt consolidada i que sí, que el sistema d’urbanització és per cooperació,
la gestió urbanística és la cooperació, però en el cas en què hi hagi el 51 per cent dels
propietaris que tinguin la voluntat de tirar-ho endavant, l’ajuntament també pot canviar-ho a
compensació. Vull dir que hi ha el compromís d’encarregar aquest projecte.
El Sr. Alcalde manifesta que tot i que no té res a veure amb el pressupost, però crec que és
un tema molt important i aprofitant que avui tenim molta audiència, m’agradaria que quedés
molt clar, el tema de les urbanitzacions és molt delicat i encara que li hagi arribat a vostè un
escrit d’un particular acusant, amb el to que solen fer aquests escrits normalment, les
demandes dels advocats no sé per quin motiu són superagressius, t’acusen de no sé què
amb uns termes que dius «hòstia, però això per què? No caldria, no?»
Però, bé, si l’ajuntament tira endavant totes les urbanitzacions que estan pendents de
recepcionar, arruïna la meitat dels propietaris, d’acord? Ara potser si realment, com diuen, la
crisi ja s’ha superat, no et dic que no, que potser s’obri una finestra, però en qualsevol
urbanització tenim quatre punts crítics: Can Segarra que no està urbanitzat, és un sector no
urbanitzat; Sant Joan de Munt, que està urbanitzat i no recepcionat; la Pineda, que està
urbanitzat i no recepcionat; i Sant Sebastià.
L’ajuntament podria en els darrers anys haver tirat endavant per cooperació la urbanització
d’aquests sectors emetent quotes urbanístiques, hagués tingut un problema de nassos
després per cobrar-ho, hagués creat una sèrie de conflictes bestials amb els veïns perquè en
qualsevol urbanització, com dic, hi ha propietaris que sí que voldrien pagar i altres que de
cap manera voldrien, perquè és que no ho poden assumir. I el que ja li dic jo que no farà
aquest govern, si més no mentre jo sigui alcalde, és fer el que es va fer fa deu anys quan es
va decidir la urbanització de Can Vilardaga i es va tirar endavant sí o sí i l’alcalde va dir
públicament que qui no pogués pagar que es vengués la casa. Doncs ho sento però jo això
no ho penso fer, d’acord? Per tant, s’han de buscar altres fórmules.
Quines fórmules estem buscant? Estem treballant amb Urbanisme directament, jo he tractat
amb el que ara és secretari d’Hàbitat i Territori, amb el Sr. Agustí Serra, he tractat en el seu
moment amb el conseller Josep Rull, a la presó en aquests moments, per veure si a la nova
llei d’urbanitzacions poden recollir que per a les urbanitzacions de muntanya, de les quals no
és Cabrera l’únic cas, sinó que n’hi han més de dues mil a tot Catalunya, es pot buscar una
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fórmula que permeti l’adaptació a la llei per part d’aquestes urbanitzacions fent una
normativa més tova. Traduït: no cal que sigui un asfaltat fantàstic com qualsevol carrer o
qualsevol urbanització, per exemple, Can Segarra, no cal que una urbanització de muntanya
tingui voreres de metre vuitanta a banda i banda, potser amb una vorera a una banda és
suficient i a l’altra banda un caneló pels desaigües. No cal que els fanals estiguin cada
quinze o vint metres, com diu la normativa d’urbanització, sinó que potser pot haver-hi un
fanal cada trenta o quaranta metres. Això és el que s’està treballant, per què? Per reduir el
cost i que sigui assumible per a la majoria de propietaris. Però la Núria ja ha explicat molt bé
que si en qualsevol urbanització el cinquanta més un dels propietaris volen tirar-ho endavant,
sempre poden tirar-ho endavant, i l’ajuntament sí que té l’obligació..., bé, té l’obligació..., els
propietaris tenen l’obligació d’urbanitzar i l’ajuntament de promoure que s’urbanitzi, però,
home, per sobre de tot estem tractant amb persones i ja li asseguro jo que no tinc..., la meva
d’intenció està molt allunyada de pretendre arruïnar ningú.
La Sra. Anna Teixidó Sardà regidora del grup municipal de GxC manifesta que l’ajuntament
hauria de buscar mètodes de finançament per ajudar els propietaris i no estar esperant una
llei que arribarà algun dia i intentar buscar solucions per tirar aquestes urbanitzacions
endavant ajudant els propietaris. Ja sabem que són persones.
El Sr. Alcalde manifesta que sí, però, Anna, és un problema de país, no és un problema de
Cabrera, és un problema de país.
La Sra. Teixidó manifesta que no senyor!
El Sr. Alcalde manifesta que com que no?
La Sra. Teixidó manifesta que és un problema de l’ajuntament això.
El Sr. Alcalde manifesta que com que no?
La Sra. Teixidó manifesta que són urbanitzacions que estan en el nostre poble i estan
deixades de la mà de Déu, s’han de buscar reunions amb els veïns, posar-se d’acord, buscar
finançament, ajudar els veïns a finançar les obres i tirar-ho endavant. No estar esperant...
El Sr. Alcalde manifesta que però com? Buscar l’ajuntament? L’ajuntament com pot buscar
finançament?
La Sra. Teixidó manifesta que perdoni, jo l’he escoltat. No estar esperant que la Generalitat
tregui una llei...
El Sra. Alcalde manifesta que no, esperant no.
La Sra. Teixidó manifesta que sí, senyor, estem sempre..., quan no volem assumir el
problema, ens el traiem de sobre excusant-nos amb la Generalitat o excusant-nos amb els
tècnics o ens excusem amb qui sigui.
El Sr. Alcalde manifesta que jo no sé quina part del que he explicat no s’ha entès, però jo li
he dit que no estem esperant, sinó que estem pressionant la Generalitat.
La Sra. Teixidó manifesta que a més a més, l’escrit que hem llegit no és només d’un
propietari, és d’un conjunt de propietaris que s’han posat d’acord i han anat a buscar un
advocat, perquè és que al final se senten tan impotents per no poder tirar les seves
parcel·les endavant. També hi han altres mètodes, hi han recepcions parcials.
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El Sr. Alcalde manifesta que sí, també ho estem treballant això.
La Sra. Teixidó manifesta que ho estem treballant, ho estem treballant, però no es veu
plasmat enlloc i van passant els anys.
El Sr. Alcalde manifesta que, home, perquè tot és lent i tot costa, clar.
La Sra. Teixidó manifesta que ara és lent, però van passant els anys i millor no ficar-se en
sentències farragoses.
El Sr. Alcalde manifesta que no, si l’actuació a la brava és la més ràpida, però és la que fa
més mal també, ja et dic, a la brava és encarreguem projecte, redacció...
La Sra. Teixidó manifesta que a la brava no ho hem dit en cap moment, sempre treu les
coses de context, a la brava no ho hem dit.
El Sr. Alcalde manifesta que no, però és que, a veure, per exemple, la UA9, que és l’altre
gran repte... (Veus de fons.) Perdona’m?
La Sra. Teixidó manifesta que no, no, continuï.
El Sr. Alcalde manifesta que no, és que voldria saber el que ha dit.
La Sra. Teixidó manifesta que no, que continuï.
El Sr. Alcalde manifesta que la unitat d’actuació 9, que és el polígon industrial de Les Corts,
es va aprovar el projecte per 5 milions d’euros fa uns vuit anys, el govern del mandat del
2007 al 2011 el va rebaixar a 2 i mig, el va presentar..., el va aprovar per ple rebaixant-ho a 2
i mig, el va voler executar i es va trobar amb la interposició de demandes per part d’un munt
de col·lectius de propietaris. És a dir, el que sol passar és el contrari del que vostès acaben
de llegir ara, és que un ajuntament vol tirar endavant una urbanització i el primer que fan els
propietaris d’aquella urbanització és ajuntar-se, agafar un advocat o dos i presentar
demandes per frenar aquella urbanització. Això és el que passa, és la realitat del que passa,
és el que va passar a Can Segarra. En època de bonança, l’any 2006, l’ajuntament va
aprovar el projecte d’urbanització de Can Segarra, ara estem parlant amb els veïns de Can
Segarra per mirar de buscar alguna solució justament que no passa per la urbanització,
perquè no pot assumir la urbanització.
Els veïns de Can Segarra, quan van rebre les quotes d’urbanització, van baixar corrents al
poble papelito en mano dient que si l’ajuntament s’havia tornat boig. Època de bonança, eh?
Any 2005, any 2006, 2006. (Veus de fons.) Bé, el projecte és el que diu al normativa. Jo no hi
era, jo no estava ni en política aquell temps, però va ser així, tu ho saps.
La Sra. Maria Jose Cortada Manchado regidora no adscrita manifesta que però a part vostè
ha parlat de fer coses senzilles i aquest exemple el té al carrer Pallars, per exemple.
El Sr. Alcalde manifesta que, si us plau, espera’t, comenteu-ho després, si us plau. Clar, ara
estem parlant amb Gent per Cabrera, després quan tingui vostè la paraula, si vol, pot
comentar el que consideri. El que dic és que sol passar exactament el contrari i una altra
prova que aquest ajuntament, no aquest govern, sinó l’Ajuntament de Cabrera ha estat
sensible amb el tema de les urbanitzacions, és que en el POUM, quan es va tramitar el
POUM, es va insistir moltíssim en urbanisme perquè permetés... (Veus de fons.) M’escolteu,
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si us plau? Es va pressionar molt a Urbanisme perquè permetés la construcció en parcel·les
de mil metres, que no fos obligatori la parcel·la mínima de dos mil. Això permetia que en
moltes urbanitzacions, algunes estan molt consolidades i no era el cas, però sí en el cas de
Can Segarra, per exemple, que es pogués edificar més i fossin més veïns a repartir la
despesa del cost d’urbanització, cosa que era lògica. Doncs Urbanisme de la Generalitat va
dir que no, que la parcel·la mínima per edificar a Cabrera de Mar –i a tot Catalunya, eh?– és
de dos mil metres quadrats en les urbanitzacions, que no es pot fer de mil perquè això
incrementaria molt la densitat, afectaria la visibilitat del paisatge, etcètera. Val, és un criteri,
molt bé. Però vull dir que aquest ajuntament ho ha intentat tot per fer viables les
urbanitzacions, no trivialitzem, si us plau, el tema de les urbanitzacions, perquè és un tema
molt delicat, molt complex i en podem parlar, eh?, però no ho trivialitzeu.
La Sra. Teixidó manifesta que, en tot cas, ho hem intentat tot...
El Sr. Alcalde manifesta que i tant, tot i més. És que, perdona, com saps que no ho hem
intentat? Jo..., està molt bé que ho plantegeu, però preguntar: què ha fet l’Ajuntament de
Cabrera de Mar en els darrers anys en el tema d’urbanitzacions? I llavors tindrem una reunió
monogràfica extensa, perquè s’han fet moltes coses, de tot el que hem fet. Sí o no? El que
no pot fer és dir que no hem fet res perquè vostè no ho sap. Home, sí que s’han fet
moltíssimes coses.
La Sra. Teixidó manifesta que no em tregui les meves paraules de context, jo no li he dit que
no hagi fet res.
El Sr. Alcalde manifesta que bé, tranquil·la. Molt bé. Vinga. Alguna cosa més de Gent per
Cabrera? No? Molt bé, doncs passem al Partit dels Socialistes de Catalunya. Dani Meroño.
El Sr. Daniel Meroño Lombera regidor del grup municipal del PSC manifesta que hola, bona
nit a tothom. Jo tenia pensades dues parts de la meva intervenció, per una part, una de
consultes i preguntes tècniques partida a partida i una altra, l’argumentació del vot. El que
passa que a l’hora que és i, bé, per no cansar la gent, passaré directament a l’argumentació
del vot i ja aniran sortint alguns exemples d’algunes partides concretes.
L’argumentació del vot contrari és la següent. Primer, per les formes, no hem rebut amb la
suficient antelació el desglossament d’informació necessària per poder obrar en consideració
avui i analitzar correctament la informació. L’any passat el mes d’octubre ja començàvem a
tenir reunions entre nosaltres, aquest any, la setmana passada, se’ns va fer una exposició
amb paper, fa dos o tres dies hem rebut la mateixa documentació en paper en format digital i
avui mateix he rebut la memòria del pressupost, avui mateix, amb un correu. Jo..., és
físicament, és impossible analitzar la documentació d’aquesta manera. Entenc que l’any
passat estaven en minoria i aquest any, no.
Un altre argument del vot en contra –i això ja els ho vaig dir a l’últim ple, vull dir que no els ve
de nou– és l’incompliment dels acords que vam subscriure pel vot favorable del 2018.
Aquests acords..., hi havia una sèrie d’inversions..., ho he repetit tantes vegades que ho
torno a dir, bàsicament eren els aires condicionats a l’escola del Pla de l’Avellà. Ara després
parlaré d’aquest estudi de monitorització energètica, eh? Hi havien els famosos vestuaris del
pavelló i hi havia una pista de patinatge del Pla de l’Avellà. Per posar algun exemple, en la
desesperació màxima de l’últim ple, vehementment vaig demanar-li si us plau que fessin ja
d’una vegada la inversió dels vestidors del pavelló. Se’m va dir que no..., bé, se’m va dir
primer que no era ben bé així com s’havia quedat al gener, després es va dir que en realitat
s’havia de fer un estudi de com estaven aquests vestuaris, al cap de tres setmanes s’inclou
en els pressupostos amb una partida ben maca de 75.000 euros i el passat diumenge a la
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presentació del club de bàsquet, l’alcalde ja fa la presentació de la inversió abans d’aprovar
els pressupostos avui, abans de..., els pressupostos no estan aprovats i ja ho està fent
públic, o sigui, el ridícul és sideral, al meu entendre.
Incompliment en el pressupost participatiu, i això també és una cosa..., ja sé que em diran
que no, que això m’ho vaig inventar i tal, però això també és una cosa que es va comentar,
s’hauria de reservar una quantitat, un percentatge de pressupost per fer un pressupost
participatiu. Jo sé que la participació amb vostès està renyida, però és un dels acords que es
va fer, que es va prendre. Vaig demanar també que hi hagués un augment en senyalització
cívica. Efectivament el 2018 hi ha hagut un increment de pressupost de senyalització, de fet
s’ha comprat i vostè a l’última reunió va comentar que la tenien, no s’havia instal·lat aquesta
senyalització, però que la tenen. Esperem veure-la.
I també vaig demanar que s’inflés la partida d’estudis i projectes. Per què? Per coses com
les que s’han comentat i això..., clar, és que avui s’han dit, s’estan dient coses però que jo ja
fa temps que dic, el tema dels projectes d’urbanització lleugera. Jo no estic d’acord que
l’ajuntament hagi de finançar les obres d’urbanització. El que pot fer l’ajuntament, i això sí
que ho ha de liderar l’ajuntament, que és el planificador del municipi, és fer els projectes,
redactar els projectes. Si aquests projectes després acaben en un calaix, no passa res. De
fet, un projecte és això, un projecte. Molts projectes de l’Administració es fan i acaben amb
un calaix. Però almenys l’ajuntament acompanya els veïns, els segueix, mira, a més, si al
final és un tema de si els veïns ho poden pagar o no ho poden pagar, què millor que fer-ho
conjuntament, el projecte, per arribar a un acord i a un pressupost en el qual tothom se senti
còmode i es pugui..., sempre respectant la normativa, que s’està treballant molt el tema de la
urbanització lleugera per part d’Urbanisme, s’està treballant molt.
Bé, aquest 2018 no s’han fet aquests..., jo no ho sabia, això de Sant Sebastià, me n’acabo
d’assabentar, ho celebro que es faci i els animo que es facin..., per exemple, jo posava
l’exemple de Sant Joan de Munt, perquè també sé que es van moure veïns i van venir a
parlar amb vostès els veïns de Sant Joan de Munt. Doncs jo entenc que els veïns de Sant
Joan de Munt estan en la mateixa situació i, francament, si ens hem de gastar..., quantes
urbanitzacions recepcionades tenim? Cinc? Quatre. Si ens hem de gastar 200.000 euros a
fer quatre projectes d’urbanització, són els diners millor invertits. Que acaben en un calaix?
Acaben en un calaix, però no passa res, la Generalitat no para de fer projectes que acaben
en un calaix.
Altres coses que els estudis i aquestes partides de senyalització que jo demanava l’any
passat? Auditories.
L’única auditoria que s’ha fet ha sigut la de Sorea i no ha sigut tant perquè jo ho demanés,
sinó pel tema de la pujada de tarifes. Vull dir que tampoc ha sigut ben bé així, però ha servit
aquesta auditoria, ha servit, i això demostra que els estudis serveixen. Però els estudis
serveixen no per apagar focs i emergències, perquè el que hi ha a l’escola del Pla de l’Avellà
ara mateix, des de fa dos-tres anys, és una emergència climàtica. Llavors, si volen fer una
monitorització energètica, doncs perfecte, però sàpiguen que els nens tenen un problema de
temperatura greu i de salut greu. Llavors jo soc el primer...., entenc que els polítics hem de
ser planificadors i s’han de fer estudis i projectes, però hi han solucions com això els
vestuaris que eren d’emergència absoluta.
Per què també el vot contrari? Doncs molt fàcil, perquè el 50 per cent de les inversions se’n
van a la sala de teatre polivalent, que era una sala de teatre que nosaltres vam votar en
contra, no el projecte del teatre en si, sinó el lloc i com s’ha gestionat urbanísticament i el
negoci del conveni amb la cooperativa, doncs estàvem absolutament en contra i per això es
25

va votar en contra. I evidentment si hi ha un pressupost que hi ha un inversió que tu ets
contrària amb ella, doncs..., és que sap què passa? Que clar, si traiem...
Ah, i una altra cosa, el que li ha dit a..., «no, és que reservem el pressupost per poder licitar
l’obra». Bé jo a vostè ja li he dit. Reservi només el projecte i quan hagi acabat el projecte,
llavors reserva la partida de l’obra, per què vol acabar el projecte i començar l’obra el mateix
any? Acabi el projecte i quan sàpiga el que val l’import exactament, llavors licita l’obra. Però
quan vol acabar el projecte? Quan durarà el... Bé, vaig dient, després vostè em diu quan té
pensat que acabi..., perquè potser acaba al maig d’aquest any, el projecte, potser, no ho sé,
ja ens ho dirà, després em contesta.
Què més? El tema... Sí, clar, què passa? Quan el teatre s’endú el 50 per cent de les
inversions, ens queden..., i això, aquest debat, l’hem tingut moltes vegades als pressupostos,
el que és inversió, el que no és inversió, perquè, clar, considerar inversió «material divers
Ràdio Cabrera», «maquinària manteniment clavegueram», «excavacions arqueològiques Cal
Conde», «franja de protecció d’incendis», «despesa en aplicació informàtica», doncs com
que són unes inversions..., com que la gent segur que no li trempa, vull dir que és una
inversió... Jo crec, aquí el que puc considerar com a inversió, inversió seria els pòdiums de
les piscines... A veure, la clàssica inversió urbanística seria l’accessibilitat de Trafalgar i la del
teatre polivalent. Fora, tota la resta... La millora de teulades de pavelló municipal,
contenidors de residus de la platja, accessibilitat Trafalgar i pòdium piscina, poc més. Tota la
resta, com ha dit l’Anna, és aquesta gran aposta que fem per la jardineria, la municipalització
de la jardineria de Cabrera que m’agrada sentir-vos dir aquesta paraula i que tingueu tanta
força per municipalitzar serveis que estan duent a terme petits autònoms, empreses petites,
m’agradarà veure quan vulgueu municipalitzar, per exemple, el servei d’aigua contra Aigües
de Barcelona a veure si teniu la mateixa empenta i a la mateixa força, que això ja serà el
proper mandat, eh? Perquè, efectivament, al final estem parlant de 340.000, bé,si amb això
que has comentat, doncs en queden 298, però estem parlant d’una inversió de 300.000
euros. I comptablement l’amortització serà com serà, però la inversió és la que és ara, el
2019, comptablement s’amortitza com sigui.
Què més? Bé, tot això són motius així polítics i a grosso modo, sense entrar molt al detall,
del fet que nosaltres votarem en contra. Tot i això, sabent ja fa..., no un més, no, cinc mesos
que votaríem en contra aquests pressupostos, li he fet propostes per al 2019 d’inversió i
vostès n’han recollit i n’executaran alguna, com per exemple l’accessibilitat a Trafalgar, no
l’ampliació, que això..., bé, no sé si ha sigut perquè jo li he proposat o vostès ja ho tenien
previst, celebro que coincidim, si és aquest segon cas. En tot cas, això és l’important, no que
jo voti en contra o a favor, que es facin les coses.
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Gràcies. Només un parell de temes rebatré. Primer,
quan s’acabarà el projecte de la sala de teatre polivalent? Doncs quan l’acabi el redactor,
que encara no sabem qui serà perquè s’ha de licitar la redacció del projecte. Per tant, com
coi jo puc saber quan estarà acabat el projecte? Ni idea.
I pel que fa a la jardineria, i torno al tema que havia sorgit abans, em poden explicar d’on surt
la xifra dels 300.000 «i pico» que estan fent? Perquè tenen una tendència a l’alça amb les
xifres que no...
El Sr. Daniel Meroño Lombera regidor del grup municipal del PSC manifesta que és la
suma..., jo la veritat és que jo no ho he fet, eh?, però m’imagino que és la suma de totes
aquestes inversions d’ampliacions de naus, de maquinària, etc...
La Sra. Anna Maluquer Ferrer regidora del grup municipal de GxC manifesta que hi havia
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aquests 75.000 euros també de l’ampliació de la nau de GICSA que cada any...
El Sr. Alcalde manifesta que no té res a veure amb la jardineria, és que...
La Sra. Maluquer manifesta que, bé, però és igual....
El Sr. Alcalde manifesta que no, estem afegint-hi coses a veure si la diem més grossa i
quedo més bé.
La Sra. Maluquer manifesta que i per què ampliem la nau de GICSA amb 75.000 euros més?
El Sr. Alcalde manifesta que perquè no les coses, això era una inversió que ja estava
prevista fa dos anys que la venim arrossegant, que ens ho està demanant el consell de
GICSA perquè s’ha d’ampliar... (Veus de fons.) No té res a veure amb la jardineria.
El Sr. Daniel Meroño Lombera regidor del grup municipal del PSC manifesta que jo, si no
vaig votar a favor d’aquesta municipalització, va ser per les maneres com es va prestar aquí
al ple, eh?, que també, tela, que va ser amb aquestes inversions i tot aquest projecte tan
potent, se’ns va presentar, també, una setmana abans.
El Sr. Alcalde manifesta que inversions, al pressupost hi han recollides dues inversions. Una
del camió 24.000 euros i l’altra, la del mòdul adjunt a la nau, que són també uns altres
24.000, crec, o sigui, estem parlant de 48.000 euros d’inversions a sumar als 150.
El Sr. Meroño manifesta que 48 més 150 cada any...
El Sr. Alcalde manifesta que són 190, no són 340 no sé que... (Veus de fons.) És que... Bé.
D’acord. I ja està, Dani, això és el que tenia per comentar-te. L’antelació, sí, em sap greu,
però jo insisteixo en el mateix sempre, la documentació sempre està disponible. La memòria
jo crec que no s’entregava i ahir vaig dir «escolta, mireu si la memòria d’alcaldia s’entregava
altres anys o no», en van dir que no, i dic «doncs vull que l’entregueu», d’acord? Clar, potser
és millor no entregar-la, llavors no passa re.
El Sr. Meroño manifesta que no, Jordi, estem parlant dels pressupostos, no estem..., o sigui,
estem parlant dels pressupostos. Per què no fem una Junta de Portaveus? Perquè els plens
extraordinaris no demanen Junta de Portaveus. Estem parlant del ple extraordinari dels
pressupostos, no d’un acord d’una taxa administrativa.
El Sr. Alcalde manifesta que sí, sí. Dels pressupostos tu saps que... (Veus de fons.)
El Sr. Meroño manifesta que l’any passat el mes d’octubre ens estàvem reunint.
La Sra. Anna Maluquer Ferrer regidora del grup municipal de GxC manifesta que una reunió
que hi vam assistir sense tenir la documentació, vull dir que se’ns va oferir en aquell
moment, hagués pogut ser una reunió molt més sucosa si nosaltres haguéssim pogut fer una
sèrie de preguntes si haguéssim tingut...
El Sr. Daniel Meroño Lombera regidor del grup municipal del PSC manifesta que és igual,
Anna, si tens la majoria, doncs fas d’una manera i si no la tens, la fas d’una altra. Ja està.
El Sr. Alcalde manifesta que no, perdoneu-me que us digui, la presentació que se us fa del
pressupost partida per partida, comparant un any amb l’altre, us asseguro que no la fa cap
ajuntament, de veritat, creieu-me, no la fa ningú, se us dona el pressupost i llavors cadascú
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s’ha de buscar la comparació amb el pressupost anterior i fer els deures, us els donem fets,
us dono els deures fets, em poso a la vostra disposició, dic qualsevol dubte, si us plau,
pregunteu abans del ple, us ho dic reiteradament. Us vaig preguntar el dia 23 d’octubre, si us
plau, quines..., si voleu fer alguna aportació d’inversions, encara que no tindré massa marge
de maniobra, feu-ho, es va dir en alguns casos la setmana passada també. Val. No passa
res. Però vull dir que el marge de maniobra del pressupost, exceptuant les inversions, és
mínim, és mínim. I l’únic canvi significatiu que hi ha, rellevant, és el traspàs de jardineria de
capítol 2 a 4, que ja va ser aprovat per ple, ho repeteixo, fa mesos. Per tant, el fet de no
conèixer..., pràcticament no canvia ser, són minúcies les variacions que hi ha, no són
rellevants. Per tant, l’únic que hi ha són els inversions. Les inversions se us pregunta amb
temps si voleu fer-ne alguna. Tu vas fer quatre propostes, Gent per Cabrera en va fer una,
quatre o cinc, perdona. Gent per Cabrera en va fer una que no és una inversió en si, que ja
hem dir que es tractarà com a despesa i que es demanarà com a recurs a la diputació i
penso que... A veure, i les inversions que hi ha, doncs, se us van plantejar i se us van
explicar una per una i en què consistien, la setmana passada inclús entregant el quadre de
finançament de quines són subvencionades, per quina Administració, quines es financen
amb préstec, quines es financen amb recursos propis... Ostres, aquest nivell de detall
anticipat jo us asseguro que no ho explica ningú, de veritat, eh? Però bé...
Molt bé, donem la paraula a la Maria José Cortada. Endavant. Quan vulguis.
La Sra. Maria José Cortada Manchado regidora no adscrita manifesta que bon vespre. A
veure, jo el tema números, doncs, no és el que més domino, d’acord? És cert que el
dimecres vam tenir aquesta reunió en què el Sr. Alcalde ens va parlar partida per partida,
però també tinc de dir que molts dubtes varen sorgir que no va saber tampoc explicar en el
seu moment, va haver de trucar inclús a un regidor perquè li expliqués una de les partides,
no?
El Sr. Alcalde manifesta que perdona, dos són molts? Dos dubtes que es van contestar el
dilluns.
La Sra. Cortada manifesta que bé, n’hi han més. Deixi’m acabar i després contesta.
El Sr. Alcalde manifesta que no, és que dos no són molts a cap país.
La Sra. Cortada manifesta que deixi’m acabar i després em contesta. Val. A veure, jo el meu
vot ja pot imaginar que és contrari per la mateixa raó que el Sr. Meroño té i per la mateixa
raó que Gent per Cabrera. Primer, jo estic en contra del tema del teatre de les maneres que
es fa i ja ho vaig explicar vàries vegades. De totes maneres, jo en aquests pressupostos, les
inversions, trobo a faltar inversions en la gent gran, trobo a faltar en millores en sanitat que
vostè ens diu que ens ve donat, que no podem fer res, sempre que hi ha voluntat política a
millorar les coses es poden fer, pot participar l’ajuntament, els polítics poden participar a
millorar les coses, és una qüestió de voluntat en el meu cas.
La qüestió de les urbanitzacions. També diu, bé, és un problema delicat. Sí, és cert, però
també entre la voluntat política d’arribar a arreglar aquests temes.
Una altra cosa que, clar, no hem parlat perquè s’ha tret el punt del ple, de l’ordre del dia, és
el tema del personal. A veure, que el personal tingui pujades de sou, pujades de millores,
etcètera, això sempre que es demostri o es posi unes qüestions de promocions internes o de
licitar o de donar oferta pública, doncs hi ha cap problema; això s’ha tret perquè segurament
això no s’havia fet d’aquesta manera.
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En el tema de GICSA i en el tema de la jardineria, val?, diuen «és que d’aquesta manera
estalviarem». Jo GICSA aquest sentit ho veig perquè no hi ha l’oferta pública d’aquests llocs
de treball, és una manera de dir «bé, doncs farem la jardineria, contractarem i farem», jo ho
veig des d’aquest punt de vista, que és passar la jardineria al tema de GICSA.
I bé, sobretot falten inversions en gent gran, en millores en sanitat, en millores en la infància i
la joventut, que tampoc es toca. I poca cosa més, perquè ja estic d’acord amb el tot el que ha
dit el Sr. Dani Meroño i amb tot el que han exposat ja en el seu moment Gent per Cabrera.
Vull dir, els meus arguments ja eren per aquest camí.
Gràcies.
El Sr. Alcalde manifesta que perfecte. Molt bé. Gràcies. Doncs escoltades i rebatudes
gairebé totes les posicions, doncs passem a votació.
Vots a favor?
Vots en contra?
El Sr. Secretari manifesta que queda aprovada, la proposta, per 6 vots a favor i 5 en contra.
Els 6 vots a favor de l’equip de govern, és a dir, del grup del partit del PDeCAT, Esquerra
Republicana i Alternativa Independent de Cabrera de Mar, i els 5 en contra de Gent per
Cabrera, el Partit dels Socialistes i la regidora no adscrita.
El Consistori per 6 vots a favor (3 PDeCAT, 2 ERC i 1 AI-CM) i 5 vots en contra (3 GxC, i 1
PSC i 1 de la regidora de no adscrita), acorda aprovar la proposta que és del tenor literal
següent:
“Expedient 2018/1205 instat per l’Ajuntament de Cabrera de Mar, relatiu a l’aprovació del
pressupost de la corporació municipal corresponent a l’exercici 2019.
Havent finalitzat l’elaboració del Pressupost General d’aquest Ajuntament, que inclou el de la
pròpia entitat local i el de la societat municipal GICSA, corresponent a l’exercici econòmic de
2019, així com les serves Bases d’Execució i la Plantilla de Personal, que comprèn tots els
llocs de treball de conformitat amb el que determinen els article 168 i 169 del Text Refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, i l’article 18 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el
Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988.
Vist el contingut dels informes del Secretari-Interventor, que consten a l’expedient
administratiu.
Atès que l’Ajuntament de Cabrera de Mar compleix amb l’objectiu d’Estabilitat
Pressupostària, així com també amb l’objectiu de la Regla de despesa, tal i com determina la
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat Financera.
Per tot l’esmentat, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
Primer: Aprovar inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament de Cabrera de Mar per a
l’exercici econòmic 2019, juntament amb les seves Bases d’Execució, el resum del qual per
capítols és el següent:
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ESTAT DE DESPESES

A) OPERACIONS NO FINANCERES
A.1. OPERACIONS CORRENTS
Capítol 1 Despeses de personal
Capítol 2 Despeses corrents en béns i serveis
Capítol 3 Despeses financeres
Caítol 4 Transferències corrents
Capítol 5 Fons de contingència
A.2. OPERACIONS DE CAPITAL
Capítol 6 Inversions reals
B) OPERACIONS FINANCERES
Capítol 8 Actius financers
Capítol 9 Passius financers
TOTAL
GESTIÓ INICIATIVES CABRERA, S.A. TOTAL

8.954.434,45
7.513.034,45
2.926.730,07
3.088.205,00
33.174,38
1.396.925,00
68.000,00
1.441.400,00
1.441.400,00
576.383,55
0
576.383,55
9.530.818,00
1.063.800,00

ESTAT D'INGRESSOS
A) OPERACIONS NO FINANCERES
A.1. OPERACIONS CORRENTS
Capítol 1 Impostos directes
Capítol 2 Impostos indirectes
Capítol 3 Taxes, preus públics i altres ingressos
Capítol 4 Transferències corrents
Capítol 5 Ingressos patrimonials
A.2. OPERACIONS DE CAPITAL
Capítol 7 Transferències de capital
B) OPERACIONS FINANCERES
Capítol 8 Actius financers
Capítol 9 Passius financers
TOTAL
GESTIÓ INICIATIVES CABRERA, S.A.
TOTAL
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8.878.995,00
8.432.095,00
4.957.015,00
300.000,00
1.290.980,00
1.566.700,00
317.400,00
446.900,00
446.900,00
651.823,00
0,00
651.823,00
9.530.818,00

1.063.800,00

Segon: Aprovar inicialment la plantilla de personal de l’Ajuntament de Cabrera de Mar, que
comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i personal eventual.
Tercer: Exposar al públic el Pressupost General, les Bases d’Execució i la plantilla de
personal aprovats, durant el termini de quinze dies, mitjançant la publicació dels
corresponents anuncis al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al tauler d’anuncis de
la Corporació i a la seu electrònica, als efectes de presentació de reclamacions per les
persones interessades.
Quart: Considerar els presents acords com a definitius en el cas que durant el termini de la
informació pública no es presentés cap reclamació.
Cinquè: Remetre una còpia dels presents acords a l’Administració General de l’Estat, així
com a al Generalitat de Catalunya als efectes procedents.”
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Doncs moltíssimes gràcies a tothom. Aquí finalitza el
ple. Moltes gràcies i fins la propera. I com que la propera serà l’any que ve, doncs aprofito,
bones festes i bon any a tothom.
I no havent-hi res més de què tractar, s’aixeca la sessió d’ordre de la Presidència, essent les
nou i quaranta minuts de la nit, en lloc i data UT SUPRA, que com a Secretari en certifico.
Vist i Plau,
L’Alcalde

El Secretari
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