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Ple ordinari de data quinze de gener de dos mil quinze. 
  
A Cabrera de Mar, comarca del Maresme, a quinze de gener de dos mil quinze, 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 senyor/res regidor/res 
que seguidament s’esmenten: Sra. Anna Maluquer Ferrer, Sr. Joan Buxadé i de la Torre, Sr. 
Antonio Abel Nuri, Sra. Montserrat Reig Pascual, la Sra. Neus Sola Bigas, la Sra. Yolanda 
Laspalas Cantón, el Sr. José Ramón Villaverde Díez, la Sra. Núria Pera Maltes, el Sr. Joan 
Vila Carbonell i la Sra. Joana Rodon Jacas. Assisteix com a convidat el Sr. Ramon Vilà i Bot, 
arquitecte municipal. 
 
Hi assisteix el Secretari de l’Ajuntament, Sr. Francesc Simona i Altimir, 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 
del punt que consta a la convocatòria i que ja són del coneixement dels senyor/res 
regidors/res.  
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bon vespre a tothom, benvinguts. Saludem també els 
oients de Ràdio Cabrera de Mar.  

1. DONAR CARÀCTER ORDINARI AL PLE 

El Sr. Alcalde manifesta que bé, donem inici a la sessió ordinària del Ple corporatiu 
corresponent al mes de gener, al dia quinze de gener de dos mil quinze. El primer que hem 
de fer és donar caràcter ordinari al Ple, atès que avui no és el segon dijous de cada mes, 
com està establert, sinó que és el tercer. No es va poder celebrar el Ple la setmana passada, 
per tant, tot i no correspondre’s amb la freqüència marcada, que seria el segon dijous de 
cada dos mesos, dels mesos senars, doncs, li donem caràcter ordinari al Ple d’avui. 

Sotmès l’assumpte a votació, el Ple, ateses les especials circumstàncies, acorda atorgar el 
caràcter d’ordinari a la present sessió. 

2. PRESA POSSESSIÓ NOVA REGIDORA SRA. JOANA RODON  

El Sr. Alcalde manifesta que el segon punt és la presa de possessió de la nova regidora, la 
Sra. Joana Rodon. Ens marcarà la pauta a seguir per a la presa de possessió el Sr. 
Secretari. Si és tan amable? 

El Sr. Secretari manifesta que el regidor Sr. Carles Munné va presentar en el seu dia la 
renúncia al seu càrrec de regidor, de la qual el Ple, també en la sessió corresponent, va 
acordar donar-se per assabentat.  

Formulada la sol·licitud, d’acord amb la Llei del règim electoral general, la junta electoral 
central, de la credencial de la persona electa a qui corresponia la seva substitució ens ha fet 
arribar la credencial de la regidora, i diu així: «El Sr. Carlos Granados Pérez, president de la 
junta electoral central, lliura la present credencial expressiva que ha estat designada regidora 
de l’Ajuntament de Cabrera de Mar la Sra. Joana Rodon Jacas, per estar inclosa en la llista 
de candidats presentada per Gent per Cabrera a les eleccions locals del dia 22 de maig de 
2011, en substitució per renúncia del Sr. Carles Munné i Pagan.  
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I als efectes de la seva presentació a l’Ajuntament de Cabrera de Mar, lliura la present. A 
Madrid, a 3 de desembre de 2014.» 

Sra. Rodon, si us plau, si es vol acostar. Comprovarem la credencial amb el DNI. Molt bé, 
gràcies. Seguidament, i per ordre de la presidència, li pregunto en aquest moment si ha 
d’exposar o si vol exposar en aquest acte si hi ha alguna causa d’incompatibilitat 
sobrevinguda amb posterioritat a la seva proclamació, com estableixen els articles 6, 7, 177 i 
178 de la Llei orgànica 5/85 de 9 de juny, i que hagin sobrevingut a partir, doncs, del moment 
en què ha estat designada.  

La Sra. Rodon manifesta que «no». 

El Sr. Secretari manifesta que no. L’informo que, tal com disposa l’apartat 5 de l’article 75 de 
la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada en aquest punt 
per l’article 4 de la Llei 9/91 de 22 de març, que ja ha formulat sobre les causes de possible 
incompatibilitat sobre els seus béns i qualsevol activitat que li proporcioni o li pugui 
proporcionar ingressos econòmics.  

A continuació ara, i d’acord amb allò que disposa el número 8 de l’article 108 de la Llei 
orgànica 8/1991 de 13 de març, en el moment de la presa de possessió, i per tal d’adquirir la 
plena condició del càrrec de regidora, la candidata haurà de jurar o prometre acatament a la 
Constitució, i per això, i per aquesta secretaria i per ordre de la presidència, es procedeix a 
formular a la candidata la següent pregunta: Sra. Joana Rodon Jacas, jureu o prometeu per 
la vostra consciencia i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora amb 
lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat? 

La Sra. Rodon manifesta que ho prometo per imperatiu legal. 

El Sr. Secretari manifesta que doncs bé, per la vostra voluntat, lliurement expressada, i en 
mèrit del que estableixen les disposicions legals vigents, el Sr. Alcalde president, complertes 
les formalitats reglamentàries, us atorga la possessió del càrrec de regidora. 

(Aplaudiments.) 

El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Doncs, li dediquem..., més que molta sort, molt d’encert 
a la Sra. Joana Rodon, i que vagi tot molt bé en aquests mesos que compartirem al 
consistori. 

El Sr. Alcalde, complertes les formalitats reglamentàries, atorgà la possessió del càrrec de 
regidora a la Sra. Joana Rodon Jacas, i la felicita. 

3. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR  

El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Passem, doncs, al següent punt, que és l’aprovació de 
l’acta anterior. Alguna esmena per part dels membres del Govern? Sí? 

El Sr. Villaverde manifesta que sí, bon vespre. A la pàgina 10, al quart paràgraf, diu: «També 
informar que ADIF finalment ha arranjat la tanca de producció de la línia de RENFE.» Hauria 
de dir «protecció». 
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I després, a la pàgina 13, al primer paràgraf, la cinquena línia diu: «Que és posar unes 
peixeres...», és «passeres», passarel·les. Pàgina 13, la cinquena línia i la sisena. És «posar 
unes peixeres», i és passeres. I a la sisena línia també. Llavors, ambdues «peixeres», no, 
passeres.  

Res més. 

El Sr. Alcalde manifesta que algú més té? No? Jo n’he vist una a la pàgina 2, concretament 
en el títol del punt 3.1, que diu «alineació directa de la parcel·la...», no, és «alienació 
directa». És «alienació» en lloc d’«alineació».  

Per part meva res més. Per part dels grups de l’oposició, alguna esmena a fer a l’acta? No? 
Doncs, la podem donar per aprovada?  

El Consistori per unanimitat acorda aprovar l’acta de la sessió ordinària del Ple Municipal, 
corresponent al dia quinze de gener amb les esmenes esmentades. 

4. DESPATX OFICIAL  

Seguidament aquest fedatari d’ordre de la Presidència llegeix les comunicacions oficials, les 
resolucions administratives i peticions de particulars, així com les disposicions generals 
d’importància publicades als diaris oficials i de les resolucions de l’alcaldia dictades fins a la 
data. 

El Consistori per unanimitat acorda donar-se’n per assabentat. 

5. HISENDA  

5.1. APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, PRESSUPOST CORPORACIÓ MUNICIPAL i 
PRESSUPOST DE GICSA, EXERCICI 2015  

El Sr. Alcalde manifesta que bé, doncs, passem al punt 5, concretament al punt 5.1, que és 
l’aprovació inicial, si s’escau, del pressupost de la corporació municipal i del pressupost de 
GICSA per a l’exercici 2015. Ens presenta aquest punt el Sr. Joan Buxadé i de la Torre, 
regidor d’Hisenda Pública i Serveis Interns. Quan vulguis. 

El Sr. Buxadé manifesta que bon vespre. Anem a iniciar la presentació del pressupost, per 
finalment anar a la seva aprovació, si s’escau. Un comentari abans: per primera vegada, i 
donat que aquest mandat es va establir que al final del Ple el públic podia fer preguntes 
sobre el Ple, per primera vegada el públic podrà preguntar sobre punts concrets del 
pressupost, qui tingui a bé preguntar.  

El Sr. Alcalde manifesta que perquè acaba un Ple ordinari. 

El Sr. Buxadé manifesta que perquè acaba un Ple ordinari. D’acord. Comencem.  

El pressupost del 2015 està molt, molt, en la línia del que va ser el pressupost 2014. Això ve 
motivat perquè no hi ha hagut variacions en les ordenances fiscals, i l’IPC també 
pràcticament no es va bellugar. Això ha provocat que pràcticament els ingressos del 15 
preveiem que seran molt similars als ingressos que hem tingut aquest any 14.  
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Comencem per GICSA. GICSA pràcticament és una còpia exacta del que va ser el de l’any 
passat. Si comproveu la columna de l’any 14, la columna de l’any 15 i l’import total, és el 
mateix tant en els ingressos com en les despeses. Hi ha alguna petita variant en alguna 
partida concreta que s’ha afinat, a la vista de l’experiència, però pràcticament és..., bé, és el 
mateix import, per tant, quasi, quasi, el mateix pressupost, el mateix import. 

Anem ara a l’Ajuntament, que és una mica més complex. Al pressupost d’aquest any, del 
2015, està previst un import de 7.370.500 euros. Això representa, sobre el pressupost del 
2014, un 6,09 per cent més elevat. Ara veurem el motiu d’aquest augment.  

Anem a parlar dels ingressos. En els ingressos tenim els ingressos ordinaris, que són del 
capítol 1 a 5, i els extraordinaris, que són bàsicament inversions. Llavors, aniré als ordinaris, 
que cobreixen el 94,7 del que és el pressupost, i el que són extraordinaris i les inversions 
són el 5,3 d’aquest total, val? (Se sent l’Alcalde que parla sense fer ús del micròfon.) Ara en 
parlarem. 

Dintre del que són els ordinaris, capítol 1 al 5, els seus imports són, en total, respecte al 
2014, un increment de 30.000 euros –30.800 euros– que representen un 0,4 per cent, és a 
dir, pràcticament no hi ha increment d’ingressos pel que respecta a ingressos ordinaris. 
Dintre de cada capítol, els impostos directes, que és on estan, diguéssim, els impostos més 
forts de l’Ajuntament, que pràcticament representen el 61 per cent dels ingressos, és on està 
l’IBI, vehicles, plusvàlues, etcètera, això ja ho anirem veient amb més detall en cadascun 
d’aquests capítols. Impostos indirectes, taxes i altres ingressos, transferències corrents i 
ingressos patrimonials. En total, aquí tenim els percentatges del que representa cadascun 
d’aquests capítols respecte al total dels ingressos ordinaris.  

Si entrem en detall en cadascun d’aquests... Perdó, aquests són els ingressos extraordinaris, 
que dels tres capítols que correspon als extraordinaris l’únic que té moviment, o tindrà 
moviment, serà el de passius financers, que són els d’ingressos, en aquest cas a través de 
crèdits bancaris, que ja veurem amb més detall més endavant, val? Aquí hi ha un increment 
de 398.500 perquè l’any passat sobre aquest capítol no hi havia res, val? 

Ingressos ordinaris. Comparem un any amb l’altre, aquesta és la comparació. Veiem que 
impostos directes hi ha alguna cosa de variació, 53.000 euros, i ve provocat per la partida de 
plusvàlues. A la partida de plusvàlues l’any passat es van preveure 300.000 euros. La 
realitat, a tancament de l’any, ha sigut pràcticament de 380.000 euros. Preveiem, la 
plusvàlua no deixa de ser una loteria, però preveiem que per a l’any 15, o per a enguany, 
arribarà a 350.000, val?  

Impostos indirectes, el capítol 2 és obres. Pràcticament no té moviment, aquest any també 
l’hem cobert, els 120.000 euros, però no som massa optimistes a què pugi massa més de 
130. Taxes. Aquí baixa, aquí baixa per algun concepte, hi ha algun concepte que baixa, i 
aquest any també ens afectarà perquè avui finalment s’ha tancat l’IPC amb el 0,7, i moltes 
partides de taxes, pràcticament totes, estan indexades a l’IPC, per tant, aquestes partides 
tindran una disminució del seu import, no? En total, com hem vist abans, al global de tots els 
capítols els ingressos es mantenen pràcticament iguals, solament varien amb un increment 
del 0,4 per cent, val? 
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Si entrem per detall de cada capítol, tal com hem dit abans, el d’IBI no es belluga, 
considerem que es recaptarà el mateix. Aquí no afecta l’IPC, aquí l’IPC no afecta perquè no 
està indexat a IPC. Vehicles l’hem abaixat perquè ens adonem que no arribem a recaptar el 
previst, l’hem abaixat una mica. La plusvàlua, com abans ja he dit, té un increment de 
300.000 a 350.000, que representa un 16 per cent. I el tema d’IAE, per una sèrie d’empreses 
noves que s’hi han instal·lat, també fa que pugi alguna cosa, calculem que pujarà un 3 per 
cent. 

Capítol 2. L’any passat..., ha pujat 10.000 respecte a l’any passat, que representa un 8 per 
cent, i és el d’obres. Aquí van ser 120.000 i ara són 130.000. 

Capítol 3, és el de taxes. Les taxes que veiem que segurament baixaran són les de serveis 
de documentacions, queda en 1.000 euros, baixa un 87 per cent. Aquí havíem previst abans 
fer 3.000, i aquest any hem vist que això no es percep i l’hem rebaixada. Multes per 
infraccions tributàries. Aquest és un capítol que és molt difícil afinar-lo, i també l’hem abaixat 
perquè hem vist que aquest any tampoc no l’hem cobert.  

El de parades i baraques també l’any 14, arran del mercat que vam instal·lar al Pla de 
l’Avellà, es va preveure i es van tenir uns ingressos forts, però aquest any sembla que no 
serà així, ja que el mercat pràcticament ha deixat, si no d’existir, quasi, quasi. En el servei de 
clavegueram també hi ha una baixada dels seus ingressos, i on hi ha pujades és, # 
(inintel·ligible 0;14:49) hem vist que el padró alguna cosa ha crescut, un 2 per cent. Multes 
per circulació, tristament també es van incrementant. Per part de la Diputació han vingut, 
estan venint més ajuts per a la part de serveis socials. I com que també s’ha creat l’escola 
d’adults, que això comporta bastants alumnes, per aquí també hi ha un ingrés fort de 
matrícules. 

El capítol 4 és el que rebem de diferents entitats, en aquest cas de l’Estat, que es preveu 
rebre 860.000 euros, que representa un 1,2 per cent més d’increment. De la Generalitat de 
Catalunya també preveiem un creixement de 7,4 per cent. La Diputació de Barcelona 
pràcticament quedarà igual. I en el Consell Comarcal també sembla que hi ha un increment 
de l’ordre d’un 15 per cent.  

Aquests són els ingressos patrimonials, són bàsicament les extraccions de platges, els 
«xiringuitos», com els diem? Les guinguetes. A mi mai em surt guinguetes... (Se sent 
l’Alcalde que parla sense fer ús del micròfon.)(Veu de fons.) 

El Sr. Alcalde per comentar que no pot intervenir el públic, si us plau. 

El Sr. Buxadé manifesta que veiem que pràcticament és el que es preveu ingressar, igual 
que l’any passat. El cànon d’aigua. Tenim ja menys consum d’aigua, i, per tant, també 
cobrem..., s’ingressa alguna cosa menys. I en interessos de dipòsits bancaris preveiem 
cobrar alguna cosa més, o ingressar alguna cosa més. 

Passem al de despeses. Les despeses, aquí hi ha..., abans eren l’1, el 4 i el 9, i ara ha 
nascut, o s’ha creat, un nou capítol, que és el capítol 5, que és el capítol de fons i 
contingència. És a dir, el que abans l’Ajuntament preservava per a possibles moments en 
què haguéssim necessitat tirar d’algun fons per a coses especials i no previstes, anava al 
capítol 2.  
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Per llei, ha deixat d’anar al capítol 2 i s’ha creat un capítol exclusiu de fons de contingències, 
que és el capítol 5, i també està dintre del que són les despeses ordinàries. I les 
extraordinàries són les inversions, que com estem veient aquí, s’ajusten al que tenim previst 
demanar de crèdits. 

Per capítol, dintre de les extraordinàries, aquí tenim cada capítol, i el que representen en 
percentatge sobre el global. És a dir, el capítol 1, personal, representa un 34 per cent sobre 
el global. Les despeses de béns corrents és la més forta, que és on recauen més despeses, 
que representa el 41 per cent. I les transferències corrents són subvencions, que aquí, en 
aquest cas, puja aquest import perquè aquí estan les transferències que l’Ajuntament passa 
a GICSA, que hem vist abans que eren de 785.000 euros, i estan ficats aquí. La diferència 
entre 785.000 euros, que és la transferència de GICSA, amb aquest 1.061.000, són les 
subvencions que l’Ajuntament dóna a diferents entitats, escoles bressol, etcètera, val? Fons 
de contingència, 61.300, i passius financers, que això són amortitzacions de crèdits que 
l’Ajuntament té. Val? Entrarem en detall. I les inversions que es preveuen fer aquest any, 
més endavant també les veurem amb més detall, es preveuen unes inversions de 392.000 
euros, que l’any passat la previsió va ser de 62.100, i aquest any és de 392, val?  

Les despeses ordinàries. Comparades un any amb l’altre, sí que veiem que el més fort és 
una mica més elevat que els ingressos. Les despeses són més elevades, és a dir, els 
ingressos augmentaven un 0,4 per cent, i en canvi les despeses s’incrementen un 1,4. 
També ho veurem en detall. Bàsicament és pel capítol 1, de personal, i això també ens 
afecta amb el capítol 5, és a dir, l’any passat al capítol 5, fons de contingència, vam poder 
reservar 180.000 euros, i aquest any, degut a aquesta pujada de despeses, només podem 
reservar 61.300 euros. Això obligarà a controlar encara més del que es controla avui dia la 
despesa.  

Si anem capítol per capítol, veiem que el capítol de personal és el que més s’incrementa, i 
els motius que provoca aquest increment de despesa és, per una part perquè a través de la 
nova organització que es va implantar a l’Ajuntament, també es va implantar el que era la 
consecució d’objectius. I per aquesta consecució d’objectius es van preveure uns 
emoluments, uns incentius al personal. Aquests incentius es van calcular suposant que la 
gent aconseguís el 100 per cent dels incentius, i es va preveure un 5 per cent de la nòmina. 
Això, més algunes necessitats molt fortes d’ampliar la plantilla del Departament de Serveis 
Socials, a nivell temporal, eh?, s’amplia només a nivell temporal, durant uns mesos, 
pràcticament uns vuit mesos de l’any 15, tant d’una persona per a temes administratius, i una 
altra persona, que és un educador social, val? Això fa que aquest capítol creixi el més fort 
d’augment de despesa del que tenim aquest any, val?, concretament un 11,1 per cent. 

El capítol 2 pràcticament es manté, no arriba l’1 per cent el seu increment, és el capítol més 
fort en despesa, i està bastant equilibrat respecte al que va ser l’any passat. Vies públiques 
s’incrementa en un 17 per cent. Jurídics i contenciosos, també s’incrementa la despesa en 
un 17 per cent. Aquest és una partida que ens té una mica bojos, perquè mai sabem quan 
comencem o què ens passarà, i tristament la gent cada vegada veu més series americanes i 
més aficionat a posar denúncies. Jo crec que això és la veritat. Però vaja... I ens costa 
diners.  
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Actuacions en medi ambient també creix, fem una sèrie d’actuacions que fa que també la 
despesa aquí creixi. I baixen unes altres. La Societat General d’Autors, que l’any passat 
aquesta partida estava més inflada degut a què devíem uns anys anteriors. I els 
subministraments de gas i electricitat, també aquí som optimistes, creiem que baixarem el 
gas i l’electricitat perquè hi ha un nou conveni amb la piscina, hi ha uns estudis d’estalvis 
d’energia, i confiem i creiem que això ens ajudarà a baixar el consum..., no el consum, el 
cost del gas i el cost de l’electricitat, i és un estalvi que preveiem que és fort. Esperem que 
serà així.  

El capítol 3, això són interessos a llarg termini. Aquest és també un capítol que puja, puja un 
50 per cent degut a què aquest capítol l’any passat tenia una despesa de 50.000 euros, però 
com que l’any passat vam demanar uns crèdits..., perdó, com que per a aquest any hi ha 
previst demanar un crèdit que hem vist abans, de quasi 400.000 euros, els interessos 
d’aquests 400.000 euros fa que aquesta partida creixi. Més endavant també parlarem de 
l’endeutament i aclarirem una mica més aquest punt, val? 

Transferències corrents. Els moviments que hi ha en aquest capítol, els més importants són 
Consorci Parc Serralada, que aquest any ha baixat la subvenció que se li dóna, ha baixat un 
93 per cent. En contra, el Consorci Digital i la Televisió de Mataró, a la qual nosaltres estem 
associats, puja, ha passat de 8.000 i pico a 12.000 euros. Això és degut a què al Consorci 
Digital pràcticament només quedem Mataró, nosaltres... (Se sent l’Alcalde que parla sense 
fer ús del micròfon.) No, Alella no, Alella... Caldetes i nosaltres, i Mataró. Els demés pobles, 
per motius econòmics, no ho han pogut resistir i s’han anat donant de baixa. Clar, llavors, la 
gran part se l’emporta Mataró, que és la gran part, perquè Mataró, no recordo la xifra però 
està de l’ordre d’uns 200.000 euros el que li costa la televisió, i la part nostra, que som més 
petitons, doncs, només ens costa 12.000 euros. L’any passat ens va costar 8.000 i pico.  

I després, on tenim una baixada forta és en l’aportació a les escoles bressol, que l’any 
passat la xifra va ser de 140.000 i aquest any, amb la nova política d’escoles bressol, 
l’aportació d’escoles baixa de 140.000 a 88.000, i això representa un 37 per cent. En total, en 
aquest capítol respecte a l’any passat tenim una baixada de 54.000 euros. Això ens ajuda a 
què al capítol 1 no sigui tan fort l’impacte del creixement que hem tingut.  

El capítol 5 és el fons de contingència. Aquí... L’any passat aquest fons era de 180.000. Per 
poder absorbir la pujada de despesa ens hem vist obligats a què aquest fons de contingència 
fos més baix i sigui només de 61.300. Això són diners en reserva que té l’Ajuntament per a 
situacions especials que obliguin a una despesa no prevista.  

I el capítol 9, aquest és d’amortitzacions de préstecs. Préstecs de sector públic, és a dir, 
préstecs que ens han vingut de la Generalitat o la Diputació, amortitzem per un import de 
32.500 euros, i d’amortitzacions de préstecs procedents del sector bancari amortitzem 
450.000, val? Aquest ha pujat perquè vam tenir..., els préstecs de l’any passat procedien de 
la Diputació i aquest any es comencen a amortitzar, i aquests préstecs pugen un 16 per cent 
respecte a l’any anterior. I els del sector bancari en contra baixen, perquè tenim algun 
préstec del sector bancari, però aquí també ens afecta l’interès, el tema del..., ens afecta 
aquí el..., el que va lligat al crèdit, ara no em surt. Del... (Se sent l’Alcalde que parla sense fer 
ús del micròfon.) L’euríbor. Gràcies. Va bé tenir apuntadors, eh?, els ho asseguro. Seguim.  
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Capítol 6, inversions. Bé, aquestes són les inversions que hem previst fer aquest any. En 
total són 392.500 euros. L’any passat a inversions només havíem previst 62.100. També és 
cert que després vam demanar un crèdit i realment es va igualar amb aquesta xifra.  

Quines inversions són les que tenim previstes? Les inversions que tenim previstes són, bé, 
arranjament de rieres, 11.500; el lateral de la Nacional II, que és fer un camí, un pas 
especialment per a la gent de Bonamar i la gent de Costamar, que avui dia arribar al Pla de 
l’Avellà és un drama, és un perill, i s’ha aconseguit amb la Generalitat, que és la propietària o 
la responsable de les carreteres, fer aquest lateral, i que ja estem preparant la licitació, 
etcètera.  

Un cop inaugurat el casal de gent gran, hem vist que el passeig dels Pruners (?), que és el 
que va paral·lel a la riera i donant a la carretera, allò està a les fosques, la llum que hi arriba 
és la de la carretera, però el passeig en si no té llum. També hem cregut oportú fer una 
inversió i posar il·luminat.  

Sistema informàtic. Cabrera és un Ajuntament que pot presumir de tenir una informàtica molt 
avançada, molt al dia, però això ens obliga d’una forma continuada al seu manteniment, tant 
en novetats de software com de hardware més posat al dia, val? 

Mobiliari i treballs tècnics per a biblioteca. Aquí hi ha mobiliari per a biblioteca. La biblioteca 
és un lloc que afortunadament la gent utilitza molt, cada vegada tenim més llibres i cada 
vegada necessitem mes estanteries per guardar-los, val? Part d’aquests 13.500 euros és per 
a mobiliari. I després hi ha una part important aquí, crec recordar que és de 6.000 euros, que 
s’està preparant un conte, un conte sobre Cabrera, que sembla que serà tot un èxit, realment 
és molt maco i molt interessant, i també aquí hem previst una aportació.  

Adequació d’habitatge social. El fet d’haver creat el casal de la gent gran, un pis que tenia 
l’Ajuntament –o que té l’Ajuntament– en el que és l’edifici on està Caixa Laietana. Aquest és 
un pis que el volem adequar per a temes, problemes de gent que ho necessiti... (Se sent 
l’Alcalde que parla sense fer ús del micròfon.) sí, per a inclusió social, val? L’adequació 
d’edificis escolars són unes inversions que es volen fer, una a l’escola bressol d’allà baix, 
l’escola bressol Marinada. I després, el que és l’escola del Pla de l’Avellà també té avui dia..., 
la part antiga té un problema, on estan els alumnes de P3 a P5, té una problemàtica amb la 
calefacció, i també la calefacció s’ha d’arreglar.  

Després hi ha arranjament del clos arqueològic. Això és una obra que es pretén fer per 
afavorir o per potenciar la part de naturisme, que és aquí..., a Can Rodon, és? Sí, a Can 
Rodon. No... (Se sent l’Alcalde que parla sense fer ús del micròfon.) A Ca l’Arnau. Habilitar-
ho per poder visitar el que és la part de les termes com la part del forn.  

Una obra també important, en principi no suficient pel seu import, perquè estem parlant de 
l’arranjament de la coberta de Cal Conde. La coberta de Cal Conde en aquests moments té 
uns problemes bastant importants, que quan plou tothom es mulla, val?, i això està espatllant 
tot el que és la resta de l’edifici. Llavors, a través dels serveis tècnics s’ha estudiat una 
solució, que en principi, segons els serveis tècnics, amb aquest import tindrem suficient per 
aturar, de moment, que la pluja no ens afecti.  
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En el seu moment es va demanar i es va aconseguir una subvenció per part de la Generalitat 
sobre Cal Conde, em sembla que era de 150.000 euros, em sembla recordar, o uns 200.000 
euros, una xifra important, però la Generalitat, en un moment de rebaixes, ens ho va retallar, 
val? (Se sent l’Alcalde que parla sense fer ús del micròfon.) Bé, a tothom, eh?, va ser una 
retallada general, i a nosaltres ens va afectar justament en aquesta intervenció, val? 

Utillatge i cultura. Utillatge i cultura, aquí, bé, hi ha temes importants, creiem que són 
importants, que un és que per primera vegada l’Ajuntament posa en marxa tenir un gegant –
tenir un gegant. Tenim el jove, que és l’esperit del gegant, i de moment només tindrem la 
part masculina. La part femenina esperem que l’any que ve, el 2016, vingui. També, dintre 
d’aquest apartat, la part dels correfocs, també ens demanen i ens «apreten» per tenir el que 
diuen la seva bèstia, el bestiari. També amb aquest import aconseguirem tenir tant un gegant 
com un bestiari. 

A part d’això, també hi ha uns altres temes de cartells, que es posaran per diferents llocs del 
poble, i que també afecta aquí, no? I això mateix també puc dir-ho pel tema de promoció 
turística, que és un tema que també l’estem treballant molt, jo crec que estem posant la base 
de tenir un turisme, una zona turística que serà visitable, i que jo crec que hem començat 
d’una forma molt seriosa, i que de mica en mica s’anirà avançant. Espero, o esperem, que 
quan el POUM..., perdó, el PUOSC, es posi en marxa... (Se sent l’Alcalde que parla sense 
fer ús del micròfon.) El POUM –el POUM, el POUM– es posi en marxa, es començarà a 
aconseguir terrenys on ja tenim tota l’arqueologia, i a partir d’aquí el tema turístic suposo que 
farà una gran alçada. 

I després queden la resta d’inversions més, que són inversions de menor importància, com 
són utillatge per a la policia, alguna càmera i coses d’aquest tipus, val? Aquesta és la part de 
les inversions.  

Com financem les inversions? Doncs, les financem amb un crèdit. Es fa un préstec, aquest 
préstec a partir del mes que ve el comencem a treballar. Segons la nova Llei de sostenibilitat 
no podem demanar, l’Ajuntament no pot demanar cap préstec fins que no donem per tancat 
l’any anterior, o sigui, l’any 14, primer hem de tancar l’any 14. Preveiem que el tancament de 
l’any 14 el tindrem a finals de febrer, el tindrem a finals de febrer. També es demanen unes 
certes condicions, que no sigui un tancament deficitari i algun rati més es demana, que en 
principi veiem que no hi haurà cap problema per complir-los tots, i a partir de l’1 de març 
aquest préstec es podrà ja demanar, i a continuació tirar endavant aquestes inversions que 
hem comentat. 

Quina és la càrrega financera que té el poble? Molta gent a vegades m’atura i em diu: «És 
que el poble està molt endeutat i estem pagant molt.» Bé, una cosa que jo sempre defenso 
és que crec que el poble està endeutat, però no està molt endeutat, està degudament 
endeutat, i la càrrega financera és realment suportable. La càrrega financera és, entre 
interessos i amortització de crèdits, de 558.000 euros. Els ingressos ordinaris per a aquest 
any previstos és de 6.978.000 euros, per tant, la càrrega financera és la relació que hi ha 
entre els préstecs més les amortitzacions, i aquests ingressos, que és un 8 per cent. Dit amb 
una paraula, així, plana, això és el que ens costa la hipoteca de l’Ajuntament. La hipoteca de 
l’Ajuntament ens costa el 8 per cent dels ingressos.  
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Quin és el problema d’aquesta càrrega financera? El problema d’aquesta càrrega financera 
és que cada vegada que demanem un crèdit, els interessos i l’amortització s’acumula als 
crèdits d’anys anteriors que encara no estan amortitzats. Per tant, per cada crèdit que 
demanem, anem acumulant interessos de crèdits anteriors més el que demanem, i 
amortitzacions anteriors més la que demanem, i això fa que la càrrega financera pugi.  

L’any 2014, l’any passat, la càrrega financera va ser de 561.000 euros, aquest any és una 
miqueta més baixa, un 0,5 per cent. El capital pendent –pendent– que hi havia a finals de 
desembre del 2014, era de 3.421.000 euros, i aquest any, a finals de l’any 15, ha passat, del 
crèdit que demanarem de 392.500 euros, el capital pendent queda reduït en un 2,6 per cent. 
Els ingressos ordinaris de l’any passat van ser, abans ja ho hem vist, pràcticament els 
mateixos, i la càrrega financera..., perdó, el nivell d’endeutament de l’any passat va ser del 
8,08, i aquest any és una miqueta més lleuger, el 8 per cent. Estem al voltant del 8 per cent, 
val?  

Deute per habitant. Al desembre, final del 2010, el deute que tenia l’Ajuntament era de 
4.760.000 euros. La població en aquell moment era de 4.529, i, per tant, el deute per 
habitant era de 1.052 euros. En el nostre mandat, any per any, hem anat rebaixant aquest 
deute. S’han demanat en moments determinats crèdits, però aquests crèdits sempre han 
estat per sota del que hem amortitzat. Per tant, a final d’aquest 2015, a pesar del crèdit que 
demanem, que està previst demanar, de 392.500 euros, el deute segueix baixant –el deute 
segueix baixant. De tal manera que, l’altre dia vaig demanar al padró quant hi havia, i em van 
dir que hi havia 4.579. I l’última de l’INE era de 4.525. Jo he pres per bo això, com diuen. 
Clar, el padró puja i baixa perquè hi ha gent que a vegades s’apunta, l’any següent 
s’esborra, però la del dia 12 de gener era això el que diu el padró. I això representa que el 
deute en aquests anys ha baixat un 30 per cent, val? 

L’any 15, aquest any 15, s’acaba el primer deute que es va demanar al 2000. Un deute de 
quinze anys, que va ser el que va servir... (Se sent l’Alcalde que parla sense fer ús del 
micròfon.) Un crèdit, perdó. Un crèdit que va servir per al tema de Can Bartomeu, i aquest 
any es liquida. Això farà que l’any que ve, el pressupost de l’any 16, a nivell de càrrega 
financera es rebaixa entre amortització i interessos de l’ordre –estic parlant de memòria, 
eh?– d’uns 80.000 euros. És a dir, que la càrrega financera farà una baixada. Això permet 
dues coses: que la despesa sigui més baixa, o que els que l’any que ve estiguin en el 
Govern puguin fer un altre crèdit i mantenir la càrrega financera, ja que és assumible.  

Un altre també crèdit important que s’abaixa és a l’any 18. És a dir, l’any 15 i l’any 18 dos 
crèdits importants baixen, i rebaixen molt la càrrega. Això permet a l’Ajuntament, o més 
despesa, o, torno a repetir, possibilitats d’algun crèdit més fort per fer coses més importants, 
com pot ser asfaltar molts carrers que estan en condicions no massa bones, la teulada de 
Cal Conde, etcètera, etcètera, val? Això ja als que els toqui decidir ja decidiran, però tenen 
aquesta possibilitat, i penso que és una bona possibilitat. 

Aquí hi ha un quadre dels ingressos i les despeses que al llarg d’aquests anys hem tingut. Jo 
trec aquest quadre perquè es vegi que els ingressos... Els que estan aquí, en negre –
aquests d’aquí, en negre– són tancaments reals –són tancaments reals. És a dir, això és el 
que va passar. Aquests que estan aquí, amb aquest color més vermellós, el del 14 i del 15, 
estan així perquè són pressupost, és a dir, quan està aquí el 14, la xifra segur, segur que no 
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serà aquesta, i estarà més a prop d’aquestes d’aquí. Jo crec que estarà al voltant d’aquesta 
d’aquí, val? I la del 15, doncs, ja en parlarem, val? El que sí que trec aquest quadre perquè 
es vegi que realment els ingressos, bé, aquí han començat a pujar, però a nivell de 
pressupost els mantenim, som prudents, és a dir que a nivell d’ingrés el pressupost es fa 
amb molta prudència dient ojo, no ens animem a dir que ingressem això i després no ho 
tinguem. I a despesa fem el contrari. Si ho comprovem aquí, veiem que les despeses que 
posem aquí són superiors a les que després realment ens trobem quan tanquem l’exercici, 
és a dir, que som molt prudents. Per una part, amb els ingressos preveiem menys ingressos 
dels que realment després ens surten, i també posant més despeses de les que després 
realment ens trobem. Això no és donar aire als regidors perquè s’animin a gastar, perquè ja 
tinc prou problemes per frenar-los, però la realitat és aquesta, val? 

Aquí faig un gràfic de barres del que he dit abans, perquè es vegi una mica més. És 
important mirar la despesa, és a dir, des del 2007 fins a dia d’avui, i aquests no estan tancats 
i aquests sí que estan tancats, veiem que la despesa es manté. Punyeta! Perdó. La despesa 
veiem que la mantenim bastant, eh? Mantenim inclús, hi va haver algun any fort, quan vam 
entrar al mandat, que vam començar a agafar unes tisores molt grans i vam començar a 
retallar, vam retallar, i ara, mica en mica, s’ha anat pujant perquè les necessitats són les que 
són, però no ens passem respecte a anys anteriors. També és cert que l’IPC... No sé què 
passa, eh? No és culpa meva. L’IPC d’anys anteriors també en aquest aspecte ens està 
ajudant. També, tristament, per part del capítol 1, que és personal, tampoc no s’ha permès 
fer cap augment, l’únic que hem pogut fer és el que abans he comentat, que és posar uns 
incentius per a objectius.. Punyeta, té pressa això... Té pressa. Doncs bé, ja està, ja hem 
arribat, ho deixo aquí. 

En resum, tenim un pressupost molt semblant al 2014, molt equilibrat. (Rialles.) Té ganes 
d’acabar, jo no sóc, eh?, que consti. Seguim, i tal com hem vist en el gràfic anterior, seguim 
controlant la despesa. Aquesta és una cosa que els regidors ho poden comentar i ho han 
patit, sóc bastant pesat amb aquest tema. Hem aconseguit disminuir el deute d’una forma 
clara, el deute està disminuint d’una forma clara. I les inversions que hem fet al llarg d’aquest 
mandat, i bàsicament i específicament les d’aquest exercici que preveiem veure, són 
inversions molt adequades al moment, i no hi ha cap cosa faraònica ni cap cosa, entenem, 
que se surti de mare, són bastant de sentit comú. 

Això és tot. A partir d’ara, quedo obert per... 

El Sr. Alcalde manifesta que moltes gràcies, Sr. Buxadé. Per part meva només voldria fer un 
aclariment, perquè és possible que algú potser no ho hagi acabat d’entendre bé. El 
pressupost és exactament..., bé, exactament no, però pràcticament no varia ni un 0,5 per 
cent respecte a l’any passat. La diferència és el crèdit, que l’any passat no vam incloure dins 
del pressupost, el vam demanar posteriorment, durant el mes de març-abril, i aquest any 
s’inclou dins del pressupost. Si sumem les dues coses s’equiparen tant ingressos com 
despeses, comptant també les inversions, d’acord? Per tant, estem parlant d’un pressupost 
d’imports molt similars. 

I després només remarcar un fet que ha comentat el Sr. Buxadé, però m’agradaria remarcar-
ho perquè crec que és moment per fer-ho, per la sensibilitat que hi ha. Que justament el que 
fem és augmentar, el total no varia però sí que la composició dels capítols varia, i remarcar 
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el fet de l’augment de la despesa social, no dedicada a més ajuts, no destinada a més ajuts 
a les persones, això es manté o varia poquet, sinó a personal, per tal d’atendre millor les 
persones. La despesa social no és només ajut a famílies que ho puguin necessitar, sinó 
també l’atenció per part dels educadors, de la treballadora social, de la tècnica, etcètera, i en 
aquest sentit afegim un educador social més, que és important perquè això permet atendre 
millor famílies que ho puguin necessitar. I també tenim una administrativa, que abans no la 
teníem, que comparteix funcions amb l’Administració general de l’Ajuntament, dedicada 
parcialment a serveis socials però també permet atendre millor les persones, de manera més 
ordenada, i que s’organitzin millor els treballadors dels serveis socials. 

Bé, dit això, donem la paraula als grups de l’oposició. Comencem per la Sra. Yolanda 
Laspalas Cantón, regidora del grup municipal del Partit Popular català, per allò que vulgui 
manifestar, i si és tan amable, indicar-nos el seu posicionament sobre el pressupost 
municipal. 

Gràcies. 

La Sra. Laspalas manifesta que bueno, hola, buenas tardes. ¿Puedo hacer algunas 
preguntas, no? Que a veces el Sr. Buxadé se queja, pero el pleno está para esto, para 
debatir y para hacer preguntas. 

El Sr. Buxadé manifesta que yo no me quejo nunca de las preguntas. 

La Sra. Laspalas manifesta que alguna vez se ha quejado, sí, porque pregunto, y cuando 
pregunto se enfada a veces porque no le gusta lo que pregunto y dice que el Pleno no es 
para preguntar. Y yo es el único día que puedo ir al ayuntamiento a ver documentación es el 
domingo, y el domingo el ayuntamiento está cerrado. Yo trabajo, no me gano la vida con 
esto, y tengo que preguntar porque no tengo tiempo material para ir al ayuntamiento a otras 
horas a ver la documentación. Dicho esto… Ah, espere, que el Sr. Mir quiere intervenir, 
como siempre, la coletilla… 

El Sr. Alcalde manifesta que a veure, la idea seria que un cop exposada la proposta del 
pressupost municipal, cada grup ha de manifestar el seu posicionament. Sempre hi pot haver 
dubtes, evidentment, el que hauríem de procurar és que els dubtes no fossin de concepte. 

La Sra. Laspalas manifesta que no, no, son de cosas grandes.  

El Sr. Alcalde manifesta que no de concepte. No, que no fossin de concepte, perquè aquí 
s’han d’haver fet els deures prèviament. El Sr. Buxadé va enviar el pressupost per correu 
electrònic als grups de l’oposició el dia 22 de desembre, convidant-los que estava a la seva 
disposició per aclarir allò que tinguessin per convenient. Gent per Cabrera, a través de la 
Sra. Anna Maluquer, ha tingut dues reunions, em sembla, amb el Sr. Buxadé, hi ha hagut 
alguna consulta posterior. Vostè, que jo sàpiga, fins a dia d’avui no li ha consultat res... 

La Sra. Laspalas manifesta que no, no, no le he consultado nada. 

El Sr. Alcalde manifesta que hi ha maneres de consultar, no només en el Ple, que es pot fer 
el que vostè consideri, evidentment, nosaltres també ho podem valorar, el que vostè faci, 
però home, hi ha correu electrònic, hi ha telèfon, diumenges a part, eh?  
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El Sr. Buxadé estava disposat a, si calia, un diumenge al matí explicar-li a vostè. Només ho 
dic perquè quedi clar. Endavant. 

La Sra. Laspalas manifesta que vuelvo a repetir, a lo mejor no me ha entendido, Sr. Mir. Yo 
trabajo, soy portavoz, soy la única que está del Partido Popular. Gent per Cabrera son más 
gente, gracias a Dios, se pueden repartir el trabajo, y yo, repito, si el Sr. Buxadé está algún 
domingo, pues no tengo algún inconveniente algún domingo de hacerle consultas. Yo mis 
deberes los he hecho, y repito que como no tengo tiempo material entre semana, no me 
gano la vida con esto, y desgraciadamente –o gracias a Dios– trabajo para pagarme las 
facturas, pues, cuando tenga alguna… Y además, esto es lo normal que se hace en los 
plenos, debatir y preguntar las cosas de cara al ciudadano, para eso son públicos los plenos. 

Bueno, dicho esto. GICSA tiene de despeses financieras me parece que 10.000 euros. Si se 
financia, o sea, el ayuntamiento le paga, ¿cómo puede tener despeses financieras GICSA? 

El Sr. Buxadé manifesta que perquè GICSA ha comprat algun vehicle, vehicle per a neteja, i 
això ho compra... 

La Sra. Laspalas manifesta que este año. 

El Sr. Buxadé manifesta que no, anys anteriors, aquest any no està previst comprar res, 
aquest any. Però d’anys anteriors té uns crèdits, perquè va comprar vehicles o algun 
material. I d’aquests crèdits estan pagant la seva amortització i els seus interessos. 

El Sr. Alcalde manifesta que 8.000 euros, hi són al pressupost, eh? No 10.000, 8.000. 

La Sra. Laspalas manifesta que les despeses financeres de GICSA. 

El Sr. Alcalde manifesta que 8.000, sí. 

La Sra. Laspalas manifesta que vale. Y bueno, ahora lo último que ha enseñado, que han 
subido… Claro, han podido también pagar más deuda… Bueno, en esto ya entraré luego.  

2011-2012, volvemos a lo de siempre, que en el programa mío electoral ya lo anuncio, la 
bajada del IBI, porque se ha cobrado más, o sea, ha habido más ingresos por la subida del 
IBI tan brutal que ha habido en Cabrera. Entonces yo, con lo que no estoy de acuerdo es con 
que, de modo general, y ahora lo diré de forma más…, por conceptos, por partidas, o sea, 
entiendo que en la situación que estamos… A ver, en el ayuntamiento dicen que han puesto, 
o sea, han subido un poquito el gasto de personal, un poco porque hay más personal y otro 
poco porque han puesto los incentivos. A ver, si los funcionarios de la Generalitat llevamos 
tres años sin la paga extra, con el sueldo cobrando menos que en el 2009, ¿cómo en el 
ayuntamiento…? O sea, entiendo que esto no tiene mucha lógica. 

Continúo. Programa informático, cuarenta y pico mil euros. Aquí hay unas partidas que son 
totalmente prescindibles. O sea, creo que es mucho más importante para que la gente tenga 
más dinero para el consumo y salir de esta crisis, de donde estamos sacando un poquito la 
nariz, bajar el IBI que tenemos. O sea, hay partidas totalmente… Ahora un gigante, perdone, 
Sr. Buxadé, 22.000 euros para un gigante. O sea, es que hay cosas que no tocan ahora. 
Bueno, el utillatge de Cultura, bueno, vale.  
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A lo mejor no son los 22.000, lo he entendido mal, son 22.000, pero bueno, hay partidas aquí 
que me las he ido apuntando, pues que, efectivamente, no son de estos tiempos –no son de 
estos tiempos.  

O sea, lo que sí que han bajado es una escola bressol que le han quitado, en eso sí que han 
bajado. Y luego, 11 por ciento en los gastos de personal. A ver, ¿dónde lo tenía? Porque con 
tantos números… Aquí, 11 por ciento ha subido el gasto de personal. Luego aquí, 
Ajuntament de Cabrera, pressupost 2015, para que sepa dónde estoy, sí, porque… Vale. 
Despeses corrents de béns i serveis… aquí, despeses financeres, 43,5 por ciento han 
subido más las despeses financeres. Bueno, que han subido mucho, ¿no?  

El Sr. Buxadé manifesta que abans ho he explicat, l’any passat... 

La Sra. Laspalas manifesta que sí, sí, está todo muy explicado, sí. 

El Sr. Buxadé manifesta que no, però... Vol seguir, o...? 

La Sra. Laspalas manifesta que no, pero quiero decir que ha subido, o sea, que sube la 
deuda, ha subido un 40 por ciento la deuda. Les despeses financeres. 

El Sr. Buxadé manifesta que a veure, Sra. Laspalas. Torno a repetir els números, però a 
veure, jo ho he explicat aquí, he explicat i he dit... 

La Sra. Laspalas manifesta que Sr. Buxadé, si le quedan dudas, he estado con un 
economista, antes de que me diga nada. Yo estudié Derecho y usted ciencias puras, pero 
como ya estoy acostumbrada, no estoy de acuerdo. 

El Sr. Buxadé manifesta que Sra. Laspalas, si vostè em pregunta, jo li contesto. 

La Sra. Laspalas manifesta que vale, pero no con condescendencia, Sr. Buxadé, por favor, 
¿eh? 

El Sr. Buxadé manifesta que no què? 

La Sra. Laspalas manifesta que con condescendencia, que cuando le pregunto, «ai, Sra. 
Laspalas…» No, condescendencia cero. Le estoy preguntando, esto lo he mirado con un 
economista, y condescendencia cero. Le pido por favor, yo me dirijo a usted de forma 
educada, que usted también, ¿vale? Condescendencia cero, todos. 

Vale, explíqueme, por favor. Despeses financeres, 40 por ciento. 

El Sr. Buxadé manifesta que li puc contestar ara? 

La Sra. Laspalas manifesta que sí, por supuestísimo. 

El Sr. Buxadé manifesta que val. A mi no em molesta que vostè em pregunti, ni em molesta 
que em pregunti ningú. 

La Sra. Laspalas manifesta que vale, vale. 
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El Sr. Buxadé manifesta que jo, en el lloc de regidor, i de regidor d’Hisenda, entenc que he 
de respondre moltes preguntes. I jo les responc de forma molt satisfactòria. Quan les sé dic 
que les sé, i si no les sé no em fa res dir que no les sé, val?  

Jo he explicat tot el que havia d’explicar. Vostè diu: «És que jo no puc...» Jo estic vint-i-
quatre hores disponible per a l’Ajuntament. Si vostè em truca a les quatre de la matinada, jo 
li asseguro que m’aixecaré i li faré cas. Si vol un diumenge a la tarda, encara que sigui el 
partit del Barça, jo el sacrificaré i em posaré al seu costat per explicar-li el que convingui. 
Crec que no és cap excusa dir que no. Vostè podia haver enviat un correu, una trucada 
telefònica, el que fos. I com abans ha dit el Sr. Alcalde, el Ple no és per entrar en detallats, 
sinó que és per donar grans... 

La Sra. Laspalas manifesta que pero Sr. Buxadé, el 40 por ciento de la deuda del 
presupuesto no es un detallet, eh? No estoy preguntando un tobogán qué vale, ¿eh? A ver, a 
ver también, ¿eh? 

El Sr. Buxadé manifesta que no m’ha entès –no m’ha entès– potser m’explico malament. 

La Sra. Laspalas manifesta que no, seguramente tampoco le entiendo, pero bueno, el 40 por 
ciento no es un detallet. Diga, explique por qué es de un 40 por ciento, que ha subido.  

El Sr. Alcalde manifesta que el Sr. Buxadé farà l’esforç de no parlar amb condescendència, 
però vostè abaixi el to, si us plau, també. 

La Sra. Laspalas manifesta que sí, y usted no le interrumpa a él, por favor, que siempre 
interrumpe a todo el mundo, Sr. Mir. 

El Sr. Alcalde manifesta que perdoni, el Ple el presideixo jo, d’acord? Això ho té clar?  

La Sra. Laspalas manifesta que pero cada vez que habla alguien usted interrumpe. Sí, yo lo 
tengo clarísimo.  

El Sr. Alcalde manifesta que no, no, jo estic intentant posar pau. Ara, si vostè vol guerra la 
tindrem, però després del Ple. 

La Sra. Laspalas manifesta que no, yo no quiero... Sr. Mir, ¿qué guerra –qué guerra? 
¿Porque digo que no interrumpa a todo el mundo? Yo no quiero ninguna guerra. No, Sr. Mir, 
yo no quiero ninguna guerra. 

El Sr. Alcalde manifesta que el Sr. Buxadé està intentant explicar-li un malentès greu –greu, 
ja li avanço que és greu– que té vostè, val? 

La Sra. Laspalas manifesta que pues déjele. 

El Sr. Alcalde manifesta que ara li ho aclarirà. Espero que ho entengui. Creuarem els dits. 

La Sra. Laspalas manifesta que a ver también si lo entiende usted.  
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El Sr. Buxadé manifesta que a veure. El capítol 1, vostè diu el capítol 1, el tema dels 
incentius.  

El Sr. Alcalde manifesta que despeses financeres. 

El Sr. Buxadé manifesta que ja hi entraré, ja. El tema dels incentius. Nosaltres vam canviar 
l’organització de l’Ajuntament, perquè enteníem que les coses no estaven estructurades com 
nosaltres crèiem que havien d’estar, val? I per donar un al·licient al personal, vam establir el 
que es diu «compliment d’objectius». I quan un vol «apretar» o aconseguir determinats 
objectius, acostuma a posar també una pastanaga, i aquesta pastanaga és, si s’acompleix 
això, hi ha un premi, i aquest premi és econòmic.  

I estem parlant d’un personal que porta anys que no ha tingut un augment. Ja sé que el país 
està en crisi i que això ho està patint molta gent. Tot això ja ho sé –tot això ja ho sé– però al 
personal de l’Ajuntament li ha tocat un mandat on ha vingut una gent que li ha posat un 
rellotge, li ha posat una estructura, li ha creat unes obligacions i uns compromisos que abans 
no tenia. Té un conveni col·lectiu que també els obliga a coses molt més serioses de com 
funcionaven abans, i a canvi de tot això s’ha donat un incentiu per compliment d’uns 
objectius. Aquesta és la realitat –aquesta és la realitat. A més, aquest capítol també ha pujat, 
com abans explicava el Sr. Alcalde i no vull tornar a repetir, pel tema de serveis socials, val? 

El tema del gegant. El tema del gegant, bé, hi ha un grup de joves –hi ha un grup de joves– i 
un determinat grup de persones que estan animats a fer una colla de gegants, una colla 
gegantina. (El Sr. Alcalde sense fer ús del micròfon.) Gegantera. Això el Govern ho ha 
valorat, ho ha discutit, i ho hem cregut oportú. Pensem que de cara a... La immensa majoria 
de pobles d’aquest país, que es diu Catalunya, tenen un gegant, i nosaltres hem cregut 
també oportú que gràcies a què hi ha unes persones que estan animades... L’Ajuntament no 
ha dit: «Tu, vine cap aquí, jo et compro un gegant i comença a bellugar-te.» No, hi ha hagut 
gent que ha vingut amb un treball seriós, amb els seus dibuixos, amb les seves històries, i 
ens han convençut que el poble havia de tenir un gegant i una geganta. I nosaltres, com que 
som els que administrem el poble i els que tenim la potestat de poder fer-ho, doncs, hem 
cregut oportú fer-ho. I el poble, al 2015, tindrà un gegant, val?  

I aquest gegant no val 22.000 euros.  

La Sra. Laspalas manifesta que es una parte de los 22.000 euros. Vale, vale, eso es un 
detallito, eso es un detallito. 

El Sr. Buxadé manifesta que no, detallito no, vostè em fa una pregunta, i jo li contesto amb 
tot el detall. 

La Sra. Laspalas manifesta que vale. 

El Sr. Buxadé manifesta que despeses financeres. Les despeses financeres són els 
interessos que l’Ajuntament paga de crèdits que en el seu dia va demanar. Val. L’any 2014 
aquests interessos, l’import d’aquests interessos, va pujar 50.000 euros, pujava 50.000 
euros, perquè són de crèdits antics, on l’euríbor avui està molt baix, i els seus interessos no 
arriben a l’1 per cent cadascun d’aquests crèdits.  
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Cadascun d’aquest crèdits no arriba a l’1 per cent, cosa que avui ja no està passant, però 
d’aquests crèdits, que són bastants crèdits, em sembla que són uns deu crèdits, no tinc la 
llista aquí, vostè també la té –vostè també la té, aquesta llista– i té l’import amb què 
s’amortitza, què es paga per interès, vostè té tot el detall, el mateix detall que té vostè és el 
que tinc jo, no en tenim més.  

La Sra. Laspalas manifesta que pero si no le pregunto, yo no le pregunto… 

El Sr. Buxadé manifesta que un moment, un moment, deixi’m acabar, si us plau. 

La Sra. Laspalas manifesta que vale, vale. 

El Sr. Buxadé manifesta que llavors, l’any passat van ser de 50.000 les despeses 
d’interessos per crèdits. Aquest any, en lloc de 50.000 passa a ser de 75.000, el 50 per cent. 
Dius: «Carai, tenim deu crèdits, 50.000 euros, i ara, només amb un sol crèdit, pugem un 50 
per cent.» Si vostè fa els càlculs i agafa 400.000 euros aproximats, que són el crèdit que 
demanem aquest any, i a aquest crèdit vostè li aplica un 6 o un 7 per cent dels interessos 
que avui dia està aplicant el banc, li surt al voltant de 25.000 euros. Cinquanta més 25 són 
75.000, i aquest augment de 25.000 respecte a 50 representa el 50 per cent, que són els 
números que he presentat i són els números que justifico, i crec que són justificadíssims. 

El Sr. Alcalde manifesta que un moment. Sra. Laspalas, això no vol dir que augmenta el 
deute, al revés, el deute baixa, aquest any segueix baixant, val? Nosaltres hem reduït el 
deute en un 30,9 per cent...  

El Sr. Buxadé manifesta que ho he explicat això. 

El Sr. Alcalde manifesta que ho ha explicat. A la legislatura. I aquest any baixa una miqueta, 
menys que altres anys, però baixa, perquè el crèdit que es demana és inferior a la part de 
deute que s’amortitza. Per tant, el deute, en termes absoluts, torna a baixar aquest any. 

La Sra. Laspalas manifesta que bueno, en términos absolutos pero aquí, en despeses 
financeres, pone…  

El Sr. Buxadé manifesta que Sra. Laspalas, jo abans he tret aquesta diapositiva, on dic: la 
càrrega financera aquest any 2015 serà de 558.000 euros. O sigui, l’Ajuntament s’ha de 
treure de la butxaca 558.000 euros. D’on ve això? Això ve d’uns interessos de préstecs que 
pugen, els interessos pugen 75.000 euros. De tots els préstecs que té l’Ajuntament, que 
són... 

La Sra. Laspalas manifesta que Sr. Buxadé, perdone, ahora que está con esto, y así lo 
vemos todos. Eso también lo tenía aquí, como nota para preguntarle. O sea, yo no lo 
discuto, si lo que pone está muy claro, pone esto vale esto, esto vale esto. Claro, aquí hay 
poco que discutir. Lo que yo cuestiono son los gastos, en qué se lo gastan, en lugar de bajar 
el IBI a la gente. O sea, el fondo de… Y ahora le pregunto. Otros ayuntamientos ahora 
refinancian la deuda porque ha bajado el tipo de interés. ¿Cómo podemos amortizar 483.000 
euros? Ayer, y era con un economista. ¿Qué estamos pagando de intereses? Porque eso es 
mucho, 75.000 euros de intereses.  
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El Sr. Buxadé manifesta que no. Vostè té, a la partida de càrrega financera, vostè té crèdit 
per crèdit, partida per partida, el que es paga d’interessos i el que es paga d’amortització. He 
fet un full DIN A3 on ho diu –on ho diu. Per tant, tenim crèdits per 3.300.000, doncs 
amortitzem d’aquests 3.450.000 que tenim a començament d’1 de gener, amortitzem 
483.000 euros. Això és claríssim.  

La Sra. Laspalas manifesta que a lo mejor no me explico bien. Sí, pone aquí de qué es cada 
crédito, pero en total amortizamos 483.000. Usted lo ha dicho muy fácil, es como la hipoteca 
de casa, amortizamos, en cada cuota amortizamos… No, en una cuota no, amortizamos 
483, y estamos pagando 75. Pero calcule el porcentaje de interés, es elevadísimo ese 
interés. 

El Sr. Alcalde manifesta que no, el 75 es sobre los 3 millones. 

El Sr. Buxadé manifesta que los 75 es sobre los 3 millones y pico, claro. 

La Sra. Laspalas manifesta que ah, vale.  

El Sr. Alcalde manifesta que eso no llega a un 2 y medio por ciento. 

La Sra. Laspalas manifesta que ¿un 2 y medio por ciento? 

El Sr. Alcalde manifesta que 5.000 entre 3 millones y pico… 

La Sra. Laspalas manifesta que 2 y medio por ciento. ¿Y no se podía refinanciar a más bajo? 

El Sr. Buxadé manifesta que avui? Ha ha. 

La Sra. Laspalas manifesta que avui, sí, avui. 

El Sr. Buxadé manifesta que avui impossible. Avui, torno a repetir, el crèdit que demanarem 
aquest any... És a dir, si vostè mira el full dels crèdits, perdoni un moment que ho mirarem –
ho mirarem– si vostè mira el full dels crèdits, aquest també el té.  

La Sra. Laspalas manifesta que sí, sí, lo tengo aquí. 

El Sr. Buxadé manifesta que per exemple, si vostè mira el primer crèdit, el crèdit, el primer 
crèdit, que és un crèdit que es va fer el 19 de juny del 2000, que és el que mor aquest any, 
aquest any mor aquest crèdit, s’acaba, aquest està pagant l’euríbor –l’euríbor– que en 
aquest moment em sembla que és del 0,4 l’euríbor, més un 0,13 d’interès. És a dir, sumant 
no arriba al 0,6 per cent del que paga d’interessos aquest. En canvi –en canvi– els últims 
crèdits que hem demanat –un crèdit que hem demanat– que és un que vam demanar el 28 
de juliol del 2014 de 217.800 euros, aquest paga el 4 per cent –paga el 4 per cent, paga el 4 
per cent. I aquest crèdit va venir de la Diputació negociat amb el Banc de Sabadell –negociat 
amb el Banc de Sabadell– i vam aconseguir un 4, quan si l’haguéssim demanat nosaltres 
directament, és a dir, el que ara demanarem directament segurament se’ns anirà cap al 6 per 
cent, perquè està així. I si jo el demanés per a mi, potser em posaria el 10 o l’11. El mercat 
està així –el mercat està així.  
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El Sr. Alcalde manifesta que més coses, Sra. Laspalas. 

El Sr. Buxadé manifesta que més coses.  

La Sra. Laspalas manifesta que no, bueno, eso, que las partidas que veo, en lo que quiero 
entrar en detalle, o sea, entiendo que hay bastantes partidas, un montón no pero bastantes 
partidas que son prescindibles, y que entiendo que lo que tendríamos que hacer es bajar 
impuestos, porque se ve clarísimo. 

El Sr. Alcalde manifesta que a mi m’agradaria que ens digués quines. 

La Sra. Laspalas manifesta que bueno, ¿puedo terminar? Es que es lo que dice. Pues eso, 
el programa informático, el tema de… O sea, hay cosas que no son de estos tiempos, 
estamos en una crisis galopante. O sea, lo primero es bajar el IBI, no estamos en tiempos de 
hacer según qué gastos, y ya está. No estamos de acuerdo, ya está. Usted puede explicar 
que viene el chico, que hace falta, que todo el mundo tiene gigantes. Bueno, todo el mundo 
tiene gigantes en los pueblos, dice aquí, pero bueno, no es eso. Ya lo sé, que lo hace con 
ilusión y que le parece bien, claro, si no, no lo harían, pero les digo que desde mi punto de 
vista, si yo estuviera gobernando, bajaría el IBI y según qué partidas serían más austeras, 
porque no son necesarias ahora. Si hace falta asfaltar una calle porque puede haber un 
accidente, pues se asfalta, pero en las partidas en que se está gastando el dinero son 
totalmente prescindibles, y ya está, no me van a convencer y ya está. Pero no me diga que 
no he hecho los deberes, y no me diga que porque no le consulto no lo entiendo. Sí lo 
entiendo, lo estoy cuestionando, que es diferente, y le estoy preguntando. O sea, a mí lo que 
me extraña es que según qué valga tantos miles de euros. Pero claro, aquí lo pone y te 
tienes que conformar. 

El Sr. Buxadé manifesta que Sra. Laspalas, jo no li he dit a vostè... 

La Sra. Laspalas manifesta que deje al Sr. Buxadé, Sr. Mir. Es que a mí me gusta hablar con 
él. 

El Sr. Buxadé manifesta que deixi’m acabar també a mi, home.  

(Se sent l’Alcalde que parla sense fer ús del micròfon.) 

La Sra. Laspalas manifesta que me gustaría hablar con él, me gusta hablar con el Sr. 
Buxadé. 

 El Sr. Buxadé manifesta que jo en cap moment li he dit que no ha fet vostè els deures, jo no 
li he dit. 

La Sra. Laspalas manifesta que no, esto me lo dice el de su derecha. 

El Sr. Buxadé manifesta que jo li dic que vostè té unes idees, i em sembla perfecte –em 
sembla perfecte. Jo la convido a què vingui, anem a l’hora que vulgui, diumenge al dematí, 
diumenge a la tarda, el que vulgui, i seiem, partida per partida, ho discutim, i potser, 
segurament potser amb alguna partida tindrà raó.  
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Però si vostè governa, si algun dia vostè governa, quan surti el tema, per exemple, del 
gegant, doncs, si són set, sis o vuit regidors, i surt el tema, vostè potser estarà en contra –
potser vostè estarà en contra– però resulta que els altres cinc regidors no estan en contra. 

La Sra. Laspalas manifesta que eso es otra cosa. 

El Sr. Buxadé manifesta que bé, és que això és governar, Sra..  

La Sra. Laspalas manifesta que ya, ya, claro. 

El Sr. Buxadé manifesta que per tant, bé, torno a repetir, uns ciutadans d’aquest poble, amb 
molta il·lusió ens han portat un tema... 

La Sra. Laspalas manifesta que si no lo discuto… 

El Sr. Buxadé manifesta que d’entrada vam dir: «Gegants? Gegants?» I després, bé, ens ha 
agradat. I tots els que estem governant vam dir: «Doncs, volem gegant.» 

La Sra. Laspalas manifesta que Sr. Buxadé, vale, que yo no lo discuto.  

El Sr. Buxadé manifesta que som uns que tiren diners? Bé, jo no ho entenc així. 

La Sra. Laspalas manifesta que vale, pero que no discuto el gegant. Es como la gente del 
ayuntamiento, que es encantadora, y me parece muy bien, pero no es momento. O sea, no 
es porque a mí no me paguen la paga extra y los funcionarios estemos más que congelaos, 
es que no son momentos. Entonces, bueno, ustedes piensan de una manera y yo pienso de 
otra. 

El Sr. Buxadé manifesta que Sra. Laspalas, jo torno a repetir-li que el tema... (Se sent 
l’Alcalde que parla sense fer ús del micròfon.) Deixa’m acabar, Jordi. (Se sent l’Alcalde que 
parla sense fer ús del micròfon.) Bé, doncs no acabarem mai, escolta. Jo no vull que em 
digui que no li contesto, jo li contesto, i intento contestar-li bé i raonat. 

La Sra. Laspalas manifesta que ya me callo. Sí, gracias. 

El Sr. Buxadé manifesta que veus, ara m’ha trencat el que anava a dir-li. Ah, sí, els incentius. 
Escolti, nosaltres... Vostè ho diu d’una manera que sembla que nosaltres, que som uns 
esplèndids, hem dit: «Perquè estigueu contents els de l’Ajuntament, aquí teniu.» I això no és 
així –això no és així. Jo li he dit que als senyors de l’Ajuntament aquest mandat se’ls ha 
posat tota una sèrie d’obligacions, que abans no tenien, estructura jeràrquica, rellotges per 
marcar l’hora, controls de si fas retard o no fas retard, control de compliment de les hores 
que han de fer i que les han de recuperar si no les fan. Uns incentius amb què, si per 
exemple, ix, em sembla que són dotze dies l’any, no arribes a l’hora ja no tens l’incentiu, 
l’incentiu queda a zero. És a dir, no hem regalat ni un euro a ningú, el que hem intentat és 
que l’Ajuntament funcioni millor, i que la gent ho entengui. Que això costa uns diners? Clar 
que costa uns diners, però si la gent fa un esforç, entenc que se’l mereix, al marge de 
l’austeritat de la Sra. Merkel i dels qui vulgui. Val? 

La Sra. Laspalas manifesta que bueno, a ver, vale. Sr. Buxadé… 
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El Sr. Buxadé manifesta que ja no dic uns altres, uns altres que estan més a prop, perquè no 
vull molestar ningú, però escolti’m, per favor.  

La Sra. Laspalas manifesta que vale, Sr. Buxadé… 

El Sr. Buxadé manifesta que després vostè també ha parlat de la baixada de l’IBI. Sra. 
Laspalas, si vostè algun dia governa, torno a repetir-li, vostè no podrà abaixar l’IBI.  

La Sra. Laspalas manifesta que bueno, no lo diga usted, no lo diga, no lo diga.  

El Sr. Buxadé manifesta que no, sí que ho dic, no podrà. Potser intentarà no apujar-lo –
intentarà no apujar-lo– però abaixar-lo jo li garanteixo que no podrà.  

La Sra. Laspalas manifesta que sí, y las multa también se pueden bajar, porque una gente 
que gana mil euros, pagar también según qué multas está muy… No, lo que decía. Mire, allí 
donde estoy trabajando yo, que soy funcionaria, ahora se habla del tres por uno, o sea que 
esto de que todo el mundo tiene más cargas, esto le pasa a todo el mundo, no solo al 
ayuntamiento. Que encantada que ganen más dinero, o sea, quiero decir que estoy 
encantada y son encantadores. O sea, a mí que la gente esté feliz me gusta, no me gusta 
que la gente no esté feliz, y que la gente tenga un gigante, pero no es momento de hacer 
estos gastos, según mi criterio. Ya está, solo quiero decir eso. 

El Sr. Buxadé manifesta que Sra. Laspalas, quan vam començar aquest mandat –quan vam 
començar aquest mandat– i no m’ha de fer història perquè han passar els anys que han 
passat, però ens vam trobar amb un problema de tresoreria realment fort –realment fort– i 
que els proveïdors d’aquest Ajuntament no cobraven –no cobraven. Vam fer tots els 
números possibles, vàrem fer totes les retallades possibles, perquè en vam fer moltes, inclús 
pel gràfic li hem demostrat que es van fer retallades, i a pesar de tot els proveïdors seguien 
sense cobrar, val? Ens vam veure obligats a fer una pujada de l’IBI. L’Ajuntament no és una 
fàbrica que diu: «Ara trauré un disseny nou, ara agafaré els comercials...» No, l’Ajuntament 
té unes eines, i diu: «Jo vull ingressar més? He d’apujar els impostos –he d’apujar els 
impostos.» O apujo els impostos, o, com vostè diu, baixo les despeses. Són els dos camins. 

La Sra. Laspalas manifesta que pero recibimos dinero, ¿no?, para el pago de proveedores 
aquí en Cabrera, ¿no? ¿Nada? 

El Sr. Buxadé manifesta que Sra. Laspalas, jo li he demostrat a vostè que aquest mandat, 
d’aquests que estem aquí, aquests anys no hem pujat els ingressos –no hem pujat els 
ingressos, no els hem pujat– i a més les despeses realment estan com estaven anteriorment. 
Per tant, no hem fet cap alegria –no hem fet cap alegria. Ho hem controlat jo diria francament 
bé, bé, i amb molta exigència. Que vostè no ho reconegui em sembla molt bé, em sembla 
perfecte que no ho reconegui, em sembla molt bé, però que els números diuen el que diuen, 
això sí –això sí. Ara, la interpretació és lliure, val? 

La Sra. Laspalas manifesta que Sr. Buxadé, ponga, por favor, 2011, 2012 y 2013, que es de 
párvulos. O sea, no me diga que no ha habido más ingresos. Si estábamos en el 2010, por 
favor, póngalo, a partir de 2011 hay más ingresos. Es el último que ha puesto. O sea, no me 
diga que no ha habido más ingresos. Claro que ha habido, por la subida del IBI. Pues ya 
está, no me diga que no ha habido más ingresos.  
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El Sr. Buxadé manifesta que és l’única –l’única. 

La Sra. Laspalas manifesta que jolín, suficiente, eh? Ha servido para todo, ya. 

El Sr. Buxadé manifesta que però per altra part ens van retallar, eh? Per altra part ens van 
retallar. 

La Sra. Laspalas manifesta que ah, bueno, esto es un detalle. Hay 350.000 euros de 
recogida de escombraries, de basura, ¿y luego 115.000 más? O sea, ¿a GICSA se le 
paga…? O sea, ¿cómo se paga dos veces por recogida de residuos? 

El Sr. Buxadé manifesta que perquè una és la recollida d’escombraries, i l’altra és 
l’eliminació de residus. Tractament i eliminació de residus. 

La Sra. Laspalas manifesta que bueno, pues ya está. 

El Sr. Alcalde manifesta que bé, jo només per una mica resumir, que el Joan ho ha acabat 
explicant tot, però jo li diria que si vostè fes una anàlisi exhaustiva de les partides que 
realment considera supèrflues, si sumés tot això un cop conegut el perquè de cada partida, 
segurament no li permetria, com bé diu ell, poder abaixar l’IBI, eh? Potser... O sigui, 
considerant, perquè estem parlant de 7.000 euros del gegant, per exemple, la informàtica. A 
veure, la informàtica és una millora que s’ha de fer per mantenir el nivell de servei que dones 
per administrar, som servidors públics. Si tu vols donar un bon servei públic, has de mantenir 
l’estructura i les eines que et permetin millorar dia a dia aquest servei. Vull dir, no és..., els 
39.000 euros d’informàtica no són perquè els treballadors puguin jugar a la Play, no... (Se 
sent a Sra. Laspalas que parla sense fer ús del micròfon.) No, per això. Vull dir, vostè diu 
que no toca. Home, jo crec que una inversió en informàtica per adaptar-se, doncs sí, sí que 
toca. Sí que toca perquè pretenem, Cabrera s’ho pot permetre, seguir millorant el servei 
públic, que és el que volem fer. Però en qualsevol cas, si vostè sumés les partides, un cop 
conegut el detall i el perquè de cadascuna, que considera supèrflues, li asseguro que 
analitzant-ho amb rigor i sent sincera amb si mateixa, no arribaria a 50.000 euros, i, per 
contra, segurament en pujaria d’altres.  

El tema dels incentius, que ha explicat molt bé el Sr. Buxadé, jo li vull repetir, són a canvi de 
millores. També com a servidors públics, volem donar un millor servei públic, perquè hi ha 
molt camí a recórrer, i formen part d’un conveni, conveni que ha negociat aquest govern 
quan no s’havia negociat mai cap conveni amb els funcionaris, no existia, no existia res per 
escrit, tota relació amb els treballadors era de paraula, i van dir que estaven fins aquí, i que 
volien, quan vam entrar nosaltres, que això es posés negre sobre blanc. S’ha tancat un 
conveni, i el conveni recull com a única millora per als treballadors els incentius. Qualsevol 
conveni de treballadors d’altres sectors, i de l’Administració pública també, recullen millores 
en assistències mèdiques, en les ulleres, en els llibres dels fills, amb no sé què, no sé 
quants. Aquí vam tallar-ho tot, vam dir «d’això no hi haurà res», de fons social, que hi 
destinen automàticament un 3 per cent. Vam dir «d’això ni parlar-ne», perquè ho trobem com 
unes herències del passat, de les negociacions sindicals, però obsolet a dia d’avui, però a 
canvi hi apliquem aquesta possibilitat de millora econòmica, a base, a canvi d’una millora en 
el seu rendiment de treball, en la seva productivitat. Per tant, estem convençuts que s’ha fet 
una bona labor amb això. 
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I per últim, no és per acabar, hi haurà despeses que a vostè no li agradaran, que vostè les 
eliminaria, però no perdem de vista que estem parlant d’un nivell de despesa per sota dels 
de l’any 2007, 2008, 2009, 2010, etcètera. (Se sent la Sra. Laspalas que parla sense fer ús 
del micròfon.) Oh no, no, no és fàcil abaixar les despeses. 

La Sra. Laspalas manifesta que hombre, era Hollywood. En el 2007 y 2008, bueno, empezó 
ya la crisis ahí, pero todavía era…  

El Sr. Alcalde manifesta que de despesa, no d’inversions, eh? Despesa corrent. Ho dic 
perquè aquí hi ha hagut gestos, «home, només faltaria». No, no, no és gens fàcil abaixar la 
despesa ordinària d’un ajuntament, gens fàcil. Pots reduir les inversions però la despesa 
ordinària no. Per què? La llum que baixa. Quant ha pujat l’enllumenat, el preu de la llum en 
els últims anys? Un 70 per cent, parlen, en la darrera dècada. Per tant, un 70 per cent que 
ha pujat la factura de la llum, del gas. Tenim subministrament de llum, subministrament de 
gas, d’enllumenat públic, d’equipaments, etcètera.  

Pugen els manteniments, t’obliguen, per normativa cada vegada més, això no ha sortit 
reflectit aquí però la despesa de manteniment, aquest Sr. ho sap, ens obliguen que si la 
legionel·la, que si el manteniment de no sé què, cada any va pujant la partida de 
manteniments. Vull dir que l’única que s’ha pogut congelar és la de personal, però la resta de 
despeses... Perquè hem fet un esforç important de racionalització, de renegociació de 
contractes en el seu dia de jardineria, que ja es va fer la legislatura anterior. Quan vam 
començar l’anterior legislatura, i aquí hi ha gent que ja hi era, vam fer esforços importants de 
reducció de la despesa. En Festes s’ha reduït, el Sr. Villaverde l’altre dia ho deia, 
comparativament... No, perdoni, hi ha hagut un esforç molt important... 

La Sra. Laspalas manifesta que sí, y aquí es tela, ¿eh?, lo que se gasta en arreglar parques 
y jardines. Me parece que subía 100.000… 

El Sr. Alcalde manifesta que oh, i ho hem abaixat, eh? I què vol fer? Deixar-los que... 

La Sra. Laspalas manifesta que no, no, he hablado de lo que se gasta, yo no he dicho que 
se muera todo, ¿eh?, o sea que no diga lo que no digo. 

El Sr. Alcalde manifesta que no, no, però perdó... Llavors, superfícies enjardinades també 
creixen. Vull dir que reduir –que ho sàpiga tothom, vostè la primera, si us plau– la despesa 
corrent d’un ajuntament no és gens senzill, perquè la tendència és a l’alça, hi ha un munt de 
despeses indexades a l’IPC. Per sort, aquest any l’IPC ha estat baix, però any rere any 
parlàvem de si un 3, un 4 per cent, etcètera. Això era augment de la recollida de la brossa, 
sistemàtic, indexat a l’IPC. Vull dir que no és gens fàcil reduir. Si estem parlant que estem a 
nivells per sota del 2007 i 2008, repeteixo, de despesa, no d’inversions, penso que és un 
mèrit atribuïble als dos últims governs. 

La Sra. Laspalas manifesta que eso que decía de que ha hecho con el ayuntamiento, 
también lo han hecho con los funcionarios de la Generalitat, que las ayudas de gafas, todo 
esto, todo lo han quitado. De hijos, de préstamos que hacían a cero interés, todo. 

El Sr. Alcalde manifesta que nosaltres no ho hem tret, no ho hem arribat a tenir, no ho hem 
tret.  
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La Sra. Laspalas manifesta que bueno. 

El Sr. Alcalde manifesta que nosaltres no ho hem hagut de treure, no hem volgut que 
s’implantés, perquè creiem que eren gols que li anaven colant els sindicats a l’Administració.  

La Sra. Laspalas manifesta que todo esto ha ido fuera, todo. 

El Sr. Alcalde manifesta que lògicament.  

La Sra. Laspalas manifesta que bueno. 

El Sr. Buxadé manifesta que només un aclariment: quan nosaltres iniciem l’any, d’aquest 
pressupost que avui estem aquí presentant, només de l’ordre d’entre un 10 i un 15 per cent 
podem jugar els regidors, la resta ja està assignat –la resta ja està assignat. El capítol 1, que 
és Personal, aquí pràcticament no podem fer res. Capítol 2, les despeses, com ha dit, 
energies, convenis, contractes, és a dir, només tenim per poder jugar un 10 o un 15 per cent. 
On podem fer més és amb les inversions. Les inversions sí que són coses noves, i en 
aquestes sí que el regidor pot fer. Però en el que és la despesa corrent, el joc és molt reduït 
–molt reduït és.  

El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Doncs, gràcies. Donem ara la paraula a Gent per 
Cabrera. Sra. Maluquer? 

La Sra. Anna Maluquer Ferrer, regidora del grup municipal de Gent per Cabrera, manifesta 
que bé, doncs, bona tarda. Tot això de les gratificacions, està dintre de complements 
específics? Ho dic perquè jo, preguntant, que he fet la feina aquesta també, avui m’han dit 
que tot això anava dintre del complement específic, que són, doncs, unes partides a les 
despeses de personal del capítol 1. Però després també trobes gratificacions i productivitat. 
O sigui... Què ha passat? Era per saber si és que corresponen a altra mena de contractes, 
o... 

El Sr. Buxadé manifesta que no, aquesta partida ara és el que eren els incentius. 

La Sra. manifesta que els incentius és el complement específic. 

El Sr. Buxadé manifesta que i alguna hora extra també està ficada a vegades en aquest lloc, 
en funció de quina hora extra sigui. 

La Sra. Maluquer manifesta que val. Bé, l’únic és que a vegades penses que incentivar per 
arribar a l’hora, doncs potser no hauria de ser, no? 

El Sr. Alcalde manifesta que no, no, a això jo vaig ser el primer que em vaig oposar. No, no.  

El Sr. Buxadé manifesta que es castiga per no arribar a l’hora –es castiga per no arribar a 
l’hora. 

El Sr. Alcalde manifesta que exacte. Hi ha una sèrie de condicions per accedir al sistema 
d’incentius.  
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La Sra. Maluquer manifesta que o per complir objectius –o per complir objectius. Perquè 
dius, home, complir objectius sembla que també ha de venir... 

El Sr. Alcalde manifesta que home, per complir objectius és quan es paguen els incentius 
justament, a totes les empreses. A l’empresa privada és així.  

La Sra. Maluquer manifesta que bé, però això és una empresa pública. 

El Sr. Alcalde manifesta que nosaltres som innovadors... Sí, sí, bé, però també es pot 
aplicar. La prova és que ho estem aplicant, i amb resultats. Sí, sí, és així. 

La Sra. Maluquer manifesta que molt bé. D’acord. Aclarit això. A nosaltres ens dóna la 
sensació que, bé, malgrat que vostès repeteixen que s’han controlat la despesa, si mirem el 
pressupost del 2012, allà hi havia una despesa generada per la unitat d’actuació del polígon 
industrial de Santa Margarida que eren 5 milions d’euros. Per tant, el pressupost del 2012 
era d’11 milions. Sí Sr..  

El Sr. Alcalde manifesta que no, no, no era Santa Margarida, era el polígon industrial del 
Camí del Mig –el polígon industrial del Camí del Mig, Anna. Sí, sí. Però això s’ha d’incorporar 
en el pressupost obligatòriament quan tu fas el projecte d’urbanització. És així, Sr. secretari? 
S’ha d’incorporar. 

La Sra. Maluquer manifesta que em deixa acabar, si us plau? Bé, hi havia aquest augment 
de 5 milions més, per tant, el pressupost del 2012 era d’11 milions d’euros. Però clar, ara si 
restem aquests 5 milions del pressupost actual, tenim que s’ha augmentat en 1 milió d’euros.  

El Sr. Alcalde manifesta que seguríssim que no. 

La Sra. Maluquer manifesta que pressupost del 2012: 11.460.000, unitat d’actuació 9, 
5.220.000 euros. Si els restem, ens dóna 6.240.000 euros. Significa que actualment, amb 
aquest pressupost de 7.370.500 euros, hi ha un augment d’1.130.500 euros. És un fet 
també. Jo no sé si això... 

El Sr. Buxadé manifesta que a veure, Anna, jo aquí, en aquest quadre, abans ho he explicat, 
aquí tinc els ingressos reals del 2007 al 2013, i les despeses reals del 2007 al 2013. 
Despeses i ingressos ordinaris –ordinaris. Tot el que és inversions, o bé les unitats 
d’actuació, no estan ficades aquí dintre. Per tant, si vols, el que estan dient, analitzem aquest 
quadre. Aquest quadre està aquí. A partir d’aquí, sobre aquest quadre, que és la realitat, a 
excepció de l’any 14 i l’any 15, perquè l’any 14 encara no està tancat, és el pressupost del 
14, i el 15 és el que estem discutint avui, la realitat del 2007 al 2013 són aquestes xifres. 
Això és el que es va entregar a Comptes, a..., com es diu? Són els comptables, són els 
comptables aquests, són els reals. 

La Sra. Maluquer manifesta que val, d’acord, però... 

El Sr. Alcalde manifesta que a veure, deixant de banda... 

La Sra. Maluquer manifesta que es comparen pressupostos, perquè... 
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El Sr. Alcalde manifesta que no, però s’han de treure els extraordinaris s’han de treure, 
perquè un any apareix i un altre any no, val? Llavors, el pressupost sempre... Jo recordo ara, 
fa dos anys que estem en 6.900.000, venim de gastar 7.100.000, 7.200.000. O sigui, els 
anys 12 i 13, el pressupost, tant d’ingressos com de despeses, són 7.100.000, 7.200.000. Ha 
baixat aquests dos últims anys. Segur, eh? Seguríssim. 

El Sr. Buxadé manifesta que segur, eh, Anna? Segur, segur.  

La Sra. Maluquer manifesta que bé. 

El Sr. Buxadé manifesta que si veus els resultats –si veus els resultats... Tu mira el 2012 i el 
2013, els resultats són bastant més baixos que els anys anteriors, i bastant més baixos del 
que estem dient ara. Ho he aclarit, estem parlant de pressupost, no estem parlant de 
tancaments reals. El 2013 és un tancament real, el 2012 és un tancament real, i ja veus les 
despeses que surten. Les compares amb l'11, amb el 10, amb el 9 o amb el 8, i són totes 
molt més baixes. Per tant, estem retallant despesa, el que digui el contrari, doncs, ho sento, 
no diu la veritat.  

Anna, no em miris així, estan els números aquí. És que a vegades... Jo mai he dit cap 
mentida, tu, escolta’m, ho sento. No dic mentides. Jo sóc home de números, i els números 
són els que són, i aquí diu que l’any 2012, l’Ajuntament, en despeses, va gastar 6.192.880. I 
diu que al 2008 l’Ajuntament va gastar 6.707.534. Per tant, d’un a l’altre hi ha 500.000 euros 
menys de despeses. 

La Sra. Maluquer manifesta que llavors, què vol dir, que aquí no es contemplem... Bé, és 
igual. 

El Sr. Buxadé manifesta que no, Anna, no. Tu estàs aquí per aclarir les coses, i jo te les vull 
aclarir, igual que... 

La Sra. Maluquer manifesta que a les despeses del 2011 no hi són aquestes de la unitat 
d’actuació. 

El Sr. Buxadé manifesta que no, perquè són... 

El Sr. Alcalde manifesta que no han existit.  

El Sr. Buxadé manifesta que són extraordinàries, i les extraordinàries...  

El Sr. Alcalde manifesta que extraordinàries vol dir que s’ho pagaran ells, o sigui, no serà per 
l’Ajuntament. Hi ha uns ingressos dels propietaris i una despesa... 

La Sra. Maluquer manifesta que sí, hi havia els ingressos, ja ho sé.  

El Sr. Alcalde manifesta que aquí no hi ha hagut cap despesa. 

La Sra. Maluquer manifesta que clar, perquè això..., els pressupostos cobren les entrades i 
les sortides. 
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El Sr. Alcalde manifesta que sí, però és aportada, és una aportació de particulars. 

La Sra. Maluquer manifesta que però jo, del que feia la reflexió és que si restem aquests 
diners, resulta això, que a mi em surt, i no entenc per què –no entenc per què. Però si faig 
els números, que tampoc són cap mentida, doncs em surt així. És igual. 

El Sr. Buxadé manifesta que Anna, si tu agafes un auditor i te’n vas a l’Ajuntament i 
demanes els números que tu vulguis demanar, i que tens tot el dret, els números que et 
donaran són aquests que surten en aquest quadre. Són aquests. Els que estan en negre són 
els que estan comptabilitzats a l’Ajuntament, i que s’han entregat al Ministeri d’Hisenda de 
Madrid. Són aquests els números.  

Ara bé, parlem d’extraordinaris. En aquest cas hi ha hagut una actuació, i és ni més ni menys 
que el que se’n diu un moviment de caixa. És a dir, el que ingressarem per un cantó, que ens 
donaran uns senyors, ho traurem per l’altre, però que la llei ens obliga a posar-ho dintre del 
pressupost, però que a efectes d’ajuntament –a efectes d’ajuntament– l’únic que fa és de 
tramitador, és a dir, cobro de tu, i et pago a tu, però jo ni fico ni... 

La Sra. Maluquer manifesta que ja ho sé, però si restava jo aquests diners del pressupost, 
per això li dic que em sortia una diferència d’1 milió d’euros. 

El Sr. Buxadé manifesta que val, doncs, pregunteu el que vulgueu, però vull dir... 

La Sra. Maluquer manifesta que és el que he pogut percebre, disculpi... 

El Sr. Buxadé manifesta que Anna, a mi m’agradaria que ens creguéssiu, que aquests són 
els números reals de l’Ajuntament. Són els números reals. I aquí es reflecteix que hi ha 
hagut una retallada de la despesa. En quines partides? Doncs, per a això sí que hauríem 
d’agafar cadascun d’aquests anys, i veure quines partides, però moltes partides han baixat. 
La de Festes, per exemple, és una, i molt forta. La de Jardins també es va rebaixar. Etcètera. 
I ara no tinc memòria de totes, ni molt menys, val?, però això és així. És a dir, s’ha fet un 
esforç –s’ha fet un esforç– un gran esforç s’ha fet amb això, s’ha fet un gran esforç. És a dir, 
abans, per exemple, es tirava endavant una despesa, i bé, quan vingui la factura ja en 
parlarem. No, no, ara, abans de fer una despesa, s’ha de fer una proposta de despesa, s’ha 
de baixar la partida ja. Per què? Perquè no volem deixar de pagar els proveïdors dintre dels 
trenta dies. Dintre dels trenta dies, tal. Aquí també vull fer un aclariment... 

La Sra. Maluquer manifesta que també vam deixar de pagar l’IVA que generava GICSA. Això 
també ha suposat una despesa.  

El Sr. Buxadé manifesta que bé, també és una despesa. Això era de l’ordre d’uns 60 o 
70.000 euros l’any, que també... Però això també va ser... 

La Sra. Maluquer manifesta que però al final globalment podem pensar que no és que s’hagi 
gastat menys, sinó que potser la despesa s’ha... 

El Sr. Buxadé manifesta que no, no, no, s’ha gastat menys. A veure, també vam descobrir 
que l’IVA ens el podíem estalviar, vàrem fer uns estudis, vam fer uns moviments i vam dir: 
ens l’estalviem. I Hisenda ens ho va acceptar.  
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Això també és un treball de despesa –també és un treball de despesa. És a dir, durant molts 
anys aquest IVA s’ha anat pagant, tristament. No per desídia, sinó perquè la llei no es 
coneixia, o... 

La Sra. Maluquer manifesta que bé, però aquí mateix, si vostè mira el 2012, són 6.192.000 
euros, i el 2015 són 6.916.000, o sigui que hi ha una... 

El Sr. Buxadé manifesta que no, no, no.  

La Sra. Maluquer manifesta que ah, el pressupost, és veritat. No, no. Clar, clar. Sí, sí, només 
ho fa a grosso modo.  

El Sr. Buxadé manifesta que mira, si m’ho dius amb el del 2013, tindria tota la raó.  

La Sra. Maluquer manifesta que home, ha de ser així, no? Despeses diverses 61.000 euros 
la seva àrea, també Déu n’hi do! Vull dir que a vegades costa de pensar, són diners. Bé, tant 
se val.  

El Sr. Alcalde manifesta que més coses, va.  

La Sra. Maluquer manifesta que sí. Després, pel que fa al tema del cost de GICSA, del 
personal d’administració, si ho compta representa un 5 per cent del que és el cost de 
personal de l’Ajuntament, del pressupost global de l’Ajuntament. Aquesta partida no s’ha fet 
ni un sol esforç per disminuir-la, i tot i que l’altre dia, a la reunió que es va tenir, es va dir que 
aquests 140.000 euros potser no tots anaven a personal al que després es destinaven, si et 
mires el balanç de l’any 2013 de GICSA, doncs, en total, entre seguretat social i els sous, 
puja 129.000 euros les despeses de personal d’administració, que són dues persones. Val, 
queda dit. 

El Sr. Alcalde manifesta que és la mateixa despesa que ara fa tres anys, fa quatre, fa cinc, fa 
sis i fa set. 

La Sra. Maluquer manifesta que bé, però els temps canvien, Sr. Mir, i penso que ja que 
vostès fan tot aquest esforç... 

El Sr. Alcalde manifesta que hem d’abaixar el sou a la gent? 

La Sra. Maluquer manifesta que no, però dues persones cent i pico mil euros? 

El Sr. Alcalde manifesta que el mateix que costaven. Perdoni, fa deu anys... 

El Sr. Buxadé manifesta que home, no, no. 

El Sr. Alcalde manifesta que si, sí, amb seguretat social sí. Amb un sou de 51 i de 44, 
concretament. Sí Sr., apunti: 95 més la seguretat social. Sí, sí.  

La Sra. Maluquer manifesta que 51 i 44? 
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El Sr. Alcalde manifesta que però perdó, és exactament el mateix que cobraven, repeteixo, 
fa cinc anys, fa sis, fa set, fa vuit, i és el que cobrava una sola persona... 

La Sra. Maluquer manifesta que no sé, però si el personal de l’Ajuntament s’ha quedat sense 
pagues extraordinàries i tot plegat. 

El Sr. Alcalde manifesta que perdó, això és important. Això és el que cobrava una persona... 
és el que cobrava una persona –una– abans que entressin aquestes dues. Abans que 
entressin aquestes dues persones a GICSA, n’hi havia una, com a gerent, que cobrava el 
que ara cobren tots dos. Amb números a la mà, eh? 

La Sra. Maluquer manifesta que sí, sí. No, tot és millorable. 

El Sr. Buxadé manifesta que estem parlant del 1999, eh? 

La Sra. Maluquer manifesta que del 99? 

El Sr. Buxadé manifesta que estem parlant d’abans del 99. 

La Sra. Maluquer manifesta que abans d’Esquerra vols dir? 

El Sr. Buxadé manifesta que no. És que... Home, jo no he dit res de partits, he dit anys. 

La Sra. Maluquer manifesta que val. Un altre tema era... Sí, el fons de contingència, que 
realment sobta que s’hagi reduït tant, tot i que... 

El Sr. Buxadé manifesta que mira, el fons de contingència. Dius el tema de despeses. Per 
exemple, el fons de contingència, fins el 2011, voldria assegurar-ho, no ho tinc molt segur, 
però jo diria que fins el 2011 als pressupostos de l’Ajuntament mai va aparèixer un fons de 
contingència.  

La Sra. Maluquer manifesta que estava a l’apartat d’Administració general. 

El Sr. Buxadé manifesta que a partir del 2011 va ser quan vam començar a posar fons de 
contingència.  

El Sr. Alcalde manifesta que jo crec que anteriorment hi va haver... 

El Sr. Buxadé manifesta que jo no ho recordo, eh?, per això dic que no estic segur, però per 
exemple... 

La Sra. Maluquer manifesta que els temps eren diferents, Sr. Buxadé. Vostè també aquí, a 
les inversions hi ha 1.300.000 euros que són de quan vostès estaven manant i s’estan 
amortitzant ara. Eren altres èpoques. Ara estem en altres moments. Jo només faig aquesta 
reflexió.  

El Sr. Buxadé manifesta que a veure, vostè em pregunta sobre el fons de contingència, i jo li 
contesto sobre el fons de contingència, i li estic dient que el fons de contingència són uns 
diners que tenim en reserva, no és una despesa, són uns diners que hi ha en reserva, i que 
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després, al llarg de l’any, sí que es demostra que s’apliquen, s’apliquen perquè hi ha partides 
que sobrepassen, etcètera, val? Però quan tanquem l’any, i aquí estan també, als números 
aquests em remeto, veiem que el que diem com a pressupost, la despesa després és 
inferior. Aquesta és la realitat, aquesta és la realitat històrica –aquesta és la realitat històrica. 

La Sra. Maluquer manifesta que o sigui, que el fons de contingència d’enguany és per una 
qüestió..., vist el que s’ha gastat aquests altres anys. 

El Sr. Buxadé manifesta que el fons de contingència d’aquest any és menor de l’any anterior 
perquè les despeses que hem previst en el pressupost són superiors. Llavors, no ens queda 
més diner per ficar-lo al fons de contingència. És a dir, aquesta és la realitat. I per què no 
ens queda més diner? Doncs, perquè ja hem vist abans que amb la despesa del capítol 1, és 
un capítol que se’ns dispara. I se’ns dispara per dos motius que ja hem discutit i ja hem 
aclarit, que és la part dels incentius, però la part important són les dues persones que 
s’incorporen a serveis socials, de forma temporal. Els ingressos no els toquem, per tant, 
d’algun lloc hem de menjar, i mengem, entre altres partides, del fons de contingència. I això 
abans també ho he dit, quan feia la presentació, que aquest mandat, com que tenim menys 
fons de contingència, hem de controlar més perquè no ens passem, perquè si ens passem 
no tindrem diners per cobrir-ho, i correm el risc que sigui un pressupost deficitari. Aquesta és 
la realitat. 

La Sra. Maluquer manifesta que d’acord. També una cosa que he trobat una mica estranya 
que hagi comentat vostè és que hi ha més contenciosos perquè la gent mira sèries 
americanes. Home... 

El Sr. Buxadé manifesta que Sra. Anna, això ha sigut una anècdota. És a dir, en aquest 
país... 

La Sra. Maluquer manifesta que bé, això ho està dient vostè, està dient a la gent que posen 
contenciosos... 

El Sr. Buxadé manifesta que Sra. Anna, o Sra. Maluquer, això el secretari ens ho podrà dir. 
Si vostè agafa la història –si vostè agafa la història– en aquest país quasi ningú denunciava 
ni feia contenciosos. 

La Sra. Maluquer manifesta que no, no, ja ho sé. Això de la responsabilitat civil és complicat. 

El Sr. Buxadé manifesta que doncs ara la gent, a la més petita cosa, doncs, munta un 
contenciós –escolti, munta un contenciós. Aquesta és la realitat, i l’única anècdota és dir-li, 
com que abans aquí no es feia, i a les sèries americanes sí que ho vèiem i ens estranyava, 
aquesta ha sigut l’anècdota. Si he de demanar perdó, demano perdó, no faltaria més, però el 
que vull dir és que els contenciosos van creixent, no de forma geomètrica sinó de forma 
exponencial, val? 

La Sra. Maluquer manifesta que d’acord. Jo l’única cosa que veig és que, per exemple, en 
Vies Públiques sí que s’ha augmentat en 125.000 euros les despeses, més els 42.000 que 
corresponen a un PUOSC, però que potser també és una cosa incerta, no?, no se sap si... 
Aquest sí? 
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El Sr. Alcalde manifesta que aquest sí, és la línia de manteniment. Aquí vam dir que la 
conservàvem, la línia de manteniment, 41.500 euros per a aquest any i l’anterior, i la que van 
eliminar va ser la línia d’Inversions, que és la que ens tocava a nosaltres, uns 250.000 de la 
teulada de Cal Conde.  

La Sra. Maluquer manifesta que molt bé. Després, també... Jo una mica la reflexió que 
voldria fer, per exemple, parlant del personal de GICSA, que representa aquest 5 per cent 
del total del personal de l’Ajuntament, en canvi, els serveis socials de tota la partida, de tot el 
muntant del pressupost, representa un 4,27 per cent. Deixo això aquí, a l’aire.  

El Sr. Buxadé manifesta que a veure, estem parlant de GICSA i de... 

La Sra. Maluquer manifesta que quan han augmentat els casos, tal i com ens van dir l’altre 
dia, i s’ha hagut de... És que al final també sobta que un ajuntament que proclama que està 
al servei de les persones, doncs, que... Bé, ja sé que també asfaltar carrers és perquè la 
gent pugui transitar bé i tot plegat, eh?, però... 

El Sr. Buxadé manifesta que jo el que preguntaria, això ja ho contestarà la regidora o 
l’Alcalde, jo no porto serveis socials, però jo no he sentit mai ningú que es queixi que 
l’Ajuntament de Cabrera, en un cas de necessitat, no fa l’ajuda pertinent. Si no féssim ajuda 
pertinent, si no arribéssim... Jo li puc dir que la partida d’ajuda social no la cobrim cap any. 
No la cobrim, eh? És una partida que puc demostrar que no es cobreix. 

El Sr. Alcalde manifesta que no s’hi arriba mai. 

El Sr. Buxadé manifesta que per tant, si no es cobreix no és perquè nosaltres no vulguem 
cobrir-la, sinó perquè no hi ha la demanda suficient per cobrir-la.  

La Sra. Maluquer manifesta que aleshores, aquestes dues persones que es contracten de 
més? No em digui això. 

El Sr. Alcalde manifesta que ja ho ha explicat, però no és ajuts, és atenció. Una cosa és ajut 
econòmic, i l’altra és atenció. L’atenció no comporta diners.  

La Sra. Maluquer manifesta què vol dir que no comporta diners? 

El Sr. Alcalde manifesta que home, és atenció. L’educador social orienta una família d’on pot 
trobar determinat servei, on pot trobar determinat ajut, mèdic, psicològic, judicial, de 
qualsevol mena. Clar, és assistència tècnica, no econòmica. Hem de separar les dues coses, 
eh? 

Una cosa només: GICSA té tretze operaris, exactament els mateixos que fa vuit anys, 
d’acord? Dues persones a nivell, anem a dir d’administració, una administrativa comptable, 
etcètera, i l’altra que fa funcions de cap de la brigada, i onze operaris, eh? En total són tretze 
treballadors. Tretze treballadors respecte al total de treballadors de l’Ajuntament representa 
un 19 per cent. És a dir, un 19 per cent dels treballadors de l’Ajuntament, que fan les feines 
de neteja de carrers, de manteniment, ara fan feines de jardineria, etcètera, representen un 5 
per cent de la despesa de personal. Penso que això desmunta una miqueta la seva 
insinuació que potser el cost de personal de GICSA és elevat. 
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La Sra. Maluquer manifesta que un 5 per cent de personal, però vaja... 

El Sr. Alcalde manifesta que un 19 per cent dels treballadors. 

La Sra. Maluquer manifesta que a mi em fa mal d’ull, la veritat. Serà una cosa històrica i 
vindrà de molt temps... 

El Sr. Alcalde manifesta que però per què? 

La Sra. Maluquer manifesta que bé, perquè ho trobo una mica... 

El Sr. Alcalde manifesta que un 19 per cent dels treballadors cobrin un 5 per cent del total de 
la despesa de personal, com pot fer mal d’ulls? Pregunto, eh? No ho sé. 

La Sra. Maluquer manifesta que a mi el que em fa mal d’ull és saber que són dues persones, 
i que es cobra 140.000 euros, senzillament. 

El Sr. Alcalde manifesta que això és una altra cosa –això és una altra cosa. Amb la seguretat 
social, no es cobra. Perdó, no, no. No es cobra 140.000 euros. Tenen un cost... No és el 
mateix. 

La Sra. Maluquer manifesta que bé, però tenen un cost per a l’Ajuntament. 

El Sr. Alcalde manifesta que sí, però no és el mateix. 

La Sra. Maluquer manifesta que no, no cobren 140, cobren... 

El Sr. Alcalde manifesta que però no és el mateix el que un cobra, que a més cobra net. Li 
has de sumar la retenció d’IRPF, contribucions, no sé què, tal, i la seguretat social. Al final el 
que perceben net no arriba ni a la meitat d’això, eh? Però és que la seguretat social és un 31 
o 32 per cent.  

La Sra. Maluquer manifesta que bé, però són 101.000, que és sou. 

El Sr. Alcalde manifesta que no, 95 de sou brut, entre els dos.  

La Sra. Maluquer manifesta que ah, llavors és el... 

El Sr. Alcalde manifesta que 51 i 44 són 95.  

La Sra. Maluquer manifesta que doncs, segons el balanç, són 101. 

El Sr. Alcalde manifesta que brut –brut. 

La Sra. Maluquer manifesta que segons el balanç, 101. Ah, no, brut. No, brut són 29. 

El Sr. Alcalde manifesta que no, això és el cost, 95 més la seguretat social.  

La Sra. Maluquer manifesta que bé, és igual, deixem-ho estar. 
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El Sr. Alcalde manifesta que d’acord? 

La Sra. Maluquer manifesta que molt bé.  

El Sr. Alcalde manifesta que alguna cosa més? Sí? Endavant. Sra. Joana Rodon. 

La Sra. Joana Rodon Jacas, regidora del grup municipal de Gent per Cabrera, manifesta que 
sí. Hola, bona nit. Jo només volia preguntar: en aquests incentius que hi ha previstos per a 
aquest any en el personal de l’Ajuntament, l’any passat ja tenien aquests incentius? 

El Sr. Alcalde manifesta que sí, els incentius es van establir l’any 2014, i s’han liquidat ara, 
els liquidarem el gener del 2015. Per tant, el que estem pressuposant, en el pressupost del 
2015, és el que es pagarà ara, corresponent al 2014.  

La Sra. Rodon manifesta que és el que es pagarà ara. 

El Sr. Alcalde manifesta que establirem igualment incentius per a aquest any 2015, que es 
pagaran a any tancat, és a dir, a gener del 2016. 

La Sra. Rodon manifesta que però a la despesa que hi ha aquí posada no hi són, en el 2014. 

El Sr. Alcalde manifesta que al 2014 no estaven pressupostats, no?, per això és un 
increment, sí.  

La Sra. Rodon manifesta que val, val. Gràcies.  

El Sr. Alcalde manifesta que de res, a vostè. Alguna cosa més? No?  

Doncs, bé, procedim a votació d’aquest punt, de l’aprovació del pressupost municipal del 
2015 i pressupost de GICSA.  

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Molt bé, doncs, queda aprovat el pressupost amb 7 vots a favor i 4 abstencions. Perfecte.  

Sotmès l’assumpte a votació, el Consistori per 7 vots a favor (3 CiU, 2 ERC i 2 AI-CM) i 4 
abstencions (3 GxC i 1 PPC), acorda: 
 
Primer: Aprovar inicialment, d’acord amb el què disposa l’art.18,4 i 5 del R.D. 500/90, de 
20/04, en relació amb l’art. 168,4  i 5 del Text refós de la la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, el Pressupost General de l’Ajuntament de 
Cabrera de Mar per a l’exercici de 2015, que comprèn el de la pròpia entitat local i el de 
“Gestió Iniciatives Cabrera, Societat Anònima” (GICSA). 
 
L’aprovació resta referida a tota la documentació integrant de l’expedient, que inclou, entre 
altres documents, les bases d’execució dels pressupostos, les plantilles de personal (art. 90 
Llei 7/85, de 02/04), els annexos de les seves retribucions i l'annex d'inversions. 
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Les quanties aprovades són les contingudes en els Estats d’ingressos i despeses dels 
pressupostos que, resumides per capítols, són les següents: 
 

A) ESTAT D’INGRESSOS 

 Cap. 1-  Impostos directes 4.243.000 

 Cap. 2-  Impostos indirectes  130.000 

  Cap. 3-  Taxes, preus públics i altres ingressos 1.213.000 

  Cap. 4-  Transferències corrents  1.159.000 

 Cap. 5-  Ingressos patrimonials 233.000  

 Cap. 6-  Alienació d’inversions reals 0  

 Cap. 7-  Transferències de capital 0  

 Cap. 8-  Actius financers 0 

 Cap. 9-  Passius financers 392.500 

   ------------------     

  TOTAL 7.370.500 

 
GESTIÓ INICIATIVES CABRERA DE MAR SOCIETAT ANÒNIMA     785.000 

 
B) ESTAT DE DESPESES 

 Cap. 1-  Despeses de personal 2.397.500 

 Cap. 2-  Despeses  corrents en béns i serveis 2.875.400 

 Cap. 3-  Despeses financeres 99.000 

 Cap. 4-  Transferències corrents  1.061.800 

 Cap. 5-  Fons de contingència 61.300 

 Cap. 6-  Inversions reals 392.500 

 Cap. 7-  Transferències de capital 0 

 Cap. 8-  Actius financers         0 

 Cap. 9-  Passius financers 483.000 

  -----------------  

  TOTAL 7.370.500 

GESTIÓ INICIATIVES CABRERA DE MAR SOCIETAT ANÒNIMA          785.000 

Segon: Exposar al públic, en compliment del que estableix l’art. 20,1 del R.D. 500/90, de 
20/04, en relació amb l’art 169,1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, l’acord anterior, juntament amb el seu expedient, 
previ edicte publicat en el Butlletí Oficial de la Província, per 15 dies hàbils, durant els quals 
els interessats podran procedir al seu examen i presentar les reclamacions que estimin 
oportunes, davant el Ple. 

El pressupost es considerarà definitivament aprovat, amb caràcter automàtic, de no 
presentar-se reclamacions en el termini abans esmentat. 
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Tercer: Facultar a l’Il·lm. Sr. Alcalde tant àmpliament com sigui menester i en dret es 
requereixi per a l’efectivitat dels presents acords.  

6. URBANISME  

6.1. VERIFICACIÓ i APROVACIÓ, SI ESCAU, TEXT REFÓS PLA ORDENACIÓ 
URBANÍSTICA MUNICIPAL  

El Sr. Alcalde manifesta que passem, doncs, al següent punt, que és el punt 6.1, que és la 
verificació i aprovació, si escau, del text refós del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. Ens 
presenta aquest punt la Sra. Núria Pera Maltes, regidora d’Urbanisme i Sostenibilitat. 
Endavant, Núria. 

La Sra. Pera manifesta que hola, bona nit a tothom. En data 6 de novembre de 2013, la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, la CTUB, va aprovar definitivament el Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal, el POUM, de Cabrera de Mar, i va supeditar la publicació 
al DOG i conseqüent executivitat a la presentació d’un text refós que hi incorporés un seguit 
de prescripcions. L’Ajuntament de Cabrera va aprovar en el Ple municipal de data 10 de juliol 
de 2014, un text refós del POUM, i el va trametre novament a la Comissió d’Urbanisme de 
Barcelona.  

La CTUB, la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en sessió de 25 de setembre de 2014, va 
acordar mantenir suspesa la publicació al DOG, i conseqüent executivitat, fins que mitjançant 
un text refós s’incorporessin unes noves prescripcions. Avui presentem en aquest Ple el nou 
text refós per a la seva validació i aprovació. Aquest document, aquest text refós, té per 
objecte justificar l’acompliment de la incorporació de les prescripcions, en concret 15 
prescripcions, determinades i aprovades en l’acord de la CTUB de 25 de setembre.  

Per tant, per tot l’exposat, es proposa a aquest Ple l’adopció dels següents acords: primer, 
verificar i aprovar el nou text refós del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Cabrera de 
Mar, el POUM, amb el contingut de les prescripcions assenyalades per la Comissió 
Territorial de Barcelona, en acord de data 25 de setembre de 2014, a fi i efecte que es 
procedeixi a la seva publicació i executivitat; segon, enviar dues copies degudament 
diligenciades del text refós del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, verificat i aprovat a la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, amb el text de les normes urbanístiques i els 
plànols d’ordenació en suport informàtic i en format de tractament de textos, als efectes per a 
la seva publicació al DOG; tercer, facultar l’il·lustríssim Sr. Alcalde tan àmpliament com sigui 
necessari i en dret es requereixi, per l’efectivitat dels presents acords. 

El Sr. Alcalde manifesta que bé, gràcies, Núria. Donem la paraula per si tenen alguna cosa a 
dir. Sra. Laspalas, del Partit Popular? No? Gent per Cabrera? No? 

Bé, doncs, sotmetem aquest punt a votació. 

Vots a favor? 

Abstencions? 

Queda aprovat per 10 vots a favor i 1 abstenció, del Partit Popular català. 
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Sotmès l’assumpte a votació, el Consistori per 10 vots a favor (3 CiU, 2 ERC, 2 AI-CM i 3 
GxC) i 1 abstenció (1 PPC), acorda: 
 
Primer: Verificar i aprovar el nou text refós del Pla d’ordenació urbanística municipal de 
Cabrera de Mar (POUM), amb el contingut de les prescripcions assenyalades per la Comissió 
Territorial de Barcelona en acord de data 25 de setembre de 2014, a fi i efecte de que es 
procedeixi a la seva publicació i executivitat.    
 
Segon: Enviar dos còpies degudament diligenciades del text refós del Pla d’ordenació 
urbanística municipal verificat i aprovat, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona 
amb el text de les normes urbanístiques i els plànols d’ordenació en suport informàtic i en 
format de tractament de textos, als efectes per la seva publicació al DOGC.  
 
Tercer: Facultar a l’Il·lm. Sr. Alcalde tan àmpliament com sigui menester i en dret es 
requereixi per a l’efectivitat dels presents acords. 

6.2. ACCEPTACIÓ CESSIÓ GRATUÏTA DE VIALITAT I ZONA VERDA  

El Sr. Alcalde manifesta que el següent punt és l’acceptació d’una cessió gratuïta de vialitat i 
de zona verda. Ens presenta aquest punt la Sra. Núria Pera Maltes, regidora d’Urbanisme i 
Sostenibilitat. Endavant, Núria. 

La Sra. Pera manifesta que jo afegiria que és la ratificació de l’acceptació de la cessió de la 
zona verda del polígon d’actuació 13, la riera. Si hi ha alguna cosa, el Sr. Secretari em vol 
rectificar, doncs, estic a la seva disposició.  

Els fets els exposo: la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 30 de setembre de 
2014, va declarar la innecessarietat d’atorgament de llicència urbanística de segregació per 
fer les cessions que corresponen al polígon d’actuació 13, la riera, a noms del Sr. Santiago 
Piñol Sanjaume, en nom i representació de PISAN CAT S.L., i de PISANIFA S.L., María del 
Carme Montía Masriera, María Montserrat Montía Masriera, i parròquia de Sant Feliu de 
Cabrera de Mar. 

Atès que les esmentades cessions ja han estat escripturades davant la notaria del Sr. Eloy 
València Docasar, amb data 14 de novembre de 2014, amb número de protocol 2.484, els 
serveis tècnics en el seu moment, concretament amb data 10 de desembre de 2014, han 
emès informe en el sentit d’acceptació de les cessions, es proposa, per tot l’esmentat en 
aquest Ple, els següents acords: primer, acceptar la cessió efectuada per la parròquia de 
Sant Feliu de Cabrera de Mar, una porció de terreny de 89,51 metres quadrats, i una porció 
de 830,01 metres quadrats; segon, acceptar la cessió efectuada per la Sra. María Montserrat 
Montía Masriera, la Sra. María del Carme Montía Masriera, PISANIFA S.L. i PISAN CAT 
S.L., una porció de terreny de 2 metres quadrats, una porció de 339,00 metres quadrats, i 
una porció de 118,68 metres quadrats; tercer, notificar el present acord als interessats, amb 
l’advertiment que contra el mateix, que és definitiu en la via administrativa, podrà interposar 
amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant l’òrgan que ha dictat en el termini d’un 
mes, a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta notificació; contra la 
desestimació expressa del recurs de reposició en el seu cas, o bé directament contra aquest 
acord podrà interposar recurs contenciós administratiu, silenci que es produeix pel transcurs 
d’un mes a comptar des de la data de la seva interposició, sense que hagi notificat la seva 
resolució; el termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis 
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mesos a comptar des de l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui 
desestimat; tanmateix, podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació que estimi 
legalment oportú; i quart, facultar l’il·lustríssim Alcalde tan àmpliament com sigui necessari i 
en dret es requereixi, per a l’efectivitat dels presents acords, i en especial per a l’atorgament 
de l’escriptura de ratificació de l’acceptació. 

El Sr. Alcalde manifesta que perfecte. Moltes gràcies, Núria. Donem la paraula als grups, per 
si tenen algun dubte o algun comentari a fer. Sra. Laspalas? No? Gent per Cabrera? No? 

Doncs, sotmetem aquest punt a votació. 

Vots a favor? 

Molt bé, doncs, queda aprovat per unanimitat, 11 vots a favor. 

Molt bé, gràcies. 

Sotmès l’assumpte a votació, el Consistori per unanimitat, acorda: 
 
Primer: Acceptar la cessió efectuada per la Parròquia de Sant Feliu de Cabrera de Mar, una 
porció de terreny de 89,51 m2 i una porció de 830,01m2. 
 
Segon: Acceptar la cessió efectuada per la Sra. Maria Montserrat Montia Masriera, la Sra. 
Maria del Carme Montia Masriera, PISANIFA SL, i PISAN CAT SL, una porció de terreny de 
2,80 m2, una porció de 339,00m2 i una porció de 118,68m2.  
 
Tercer: Notificar el present acord als interessats amb l’advertiment de que contra el mateix 
que és definitiu en la via administrativa, podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de 
reposició davant l’òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent 
a la recepció d’aquesta notificació. Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, 
en el seu cas, o bé directament contra aquest acord, podrà interposar recurs contenciós 
administratiu – silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data de la 
seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució – el termini per a la interposició 
del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de l’endemà del dia en 
què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat. Tanmateix, podrà interposar 
qualsevol altre recurs o reclamació que s’estimi legalment oportú.  
 
Quart: Facultar a l’Il·lm. Sr. Alcalde tant àmpliament com sigui menester i en dret es 
requereixi per a l’efectivitat dels presents acords, i en especial per a l’atorgament de 
l’escriptura de ratificació de l’acceptació.  

7. PRESIDÈNCIA  

7.1. RATIFICACIÓ, SI ESCAU, MODIFICACIÓ ESTATUTS CONSORCI PARC 
SERRALADA LITORAL , 7.2. RATIFICACIÓ, SI ESCAU, MODIFICACIÓ ESTATUTS 
CONSORCI PER AL TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS DEL MARESME, 

7.3. RATIFICACIÓ, SI ESCAU, MODIFICACIÓ ESTATUTS CONSORCI PROMOCIÓ 
TURÍSTICA COSTA DEL MARESME I 7.4. RATIFICACIÓ, SI ESCAU, MODIFICACIÓ 
ESTATUTS CONSORCI DIGITAL TERRESTRE  
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El Sr. Alcalde manifesta que passem al següent punt. Bé, de fet, ara tractarem els quatre 
següents punts, que els votarem en bloc, perquè obeeixen tots ells a una mateixa causa, que 
és l’adaptació dels estatuts a dues lleis que ara ens explicarà la Núria Pera.  

(El Sr. Buxadé parla sense fer ús del micròfon.) 

Bé, per tant, Núria, si és tan amable, llegeixes el primer punt, que és la ratificació, si escau, 
de la modificació dels estatuts del Consorci del Parc Serralada Litoral? Gràcies. 

La Sra. Núria Pera Maltes, regidora d’Urbanisme i Sostenibilitat, manifesta que bé, moltes 
gràcies. Vist que s’han de modificar els estatuts dels consorcis Parc Serralada Litoral, 
Consorci per al Tractament dels Residus Sòlids Urbans del Maresme, i Promoció Turística 
Costa del Maresme, i aquesta modificació ve donada perquè s’han de reflectir en els 
respectius estatuts determinades modificacions, i ajustar-los a la legalitat, concretament, a la 
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, 
ara ja es va coneixent, és l’anomenada LRSAL, com a llei, i també s’ha d’ajustar a la Llei 
15/2014 de 16 de setembre, de racionalització del sector públic, i altres mesures de reforma 
administrativa.  

En relació amb els aspectes procedimentals, cal tenir en compte que la modificació dels 
estatuts d’aquests consorcis, segons el que preveu l’article 322 del Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, requereix 
l’acord de la junta general, i s’ha de ratificar pels ens i les administracions que en formen 
part, acordada amb les mateixes formalitats que per a la seva constitució, de manera que els 
ens locals participants han de fer-ne igualment una aprovació inicial i una altra de caràcter 
definitiu, posterior a aquesta darrera el sotmetiment de l’expedient a informació pública pel 
període de trenta dies.  

Per tot l’exposat, el que proposem en aquest Ple: primer, ratificar inicialment la modificació 
dels estatuts de tots aquests consorcis; segon, sotmetre l’expedient a informació publica pel 
termini de trenta dies hàbils, a efectes de la presentació de les al·legacions i reclamacions 
corresponents; tercer, donar audiència de forma simultània als interessats i a les entitats que 
han exercit la iniciativa; i quart, considerar definitivament –si us plau– aprovat l’expedient de 
modificació dels estatuts del consorci, pel cas que durant el període d’informació pública no 
es presenti cap reclamació o suggeriment; cinquè, publicar els corresponents anuncis 
d’aprovació inicial i definitiva, així com la publicació íntegra del text de la modificació dels 
estatuts, definitivament aprovada en el Butlletí Oficial de la Província, als efectes que preveu 
l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; sisè, 
formular amb càrrec al Consorci per al Tractament de..., als consorcis corresponents, per tal 
que actuant en nom i representació d’aquest entitats es procedeixi a la publicació dels 
corresponents anuncis d’aprovació inicial i definitiva, formuli el tràmit d’audiència als 
interessats, així com procedeixi a la publicació íntegra del text de la modificació dels estatuts 
definitivament aprovada en el Butlletí Oficial de la Província, als efectes que preveu l’article 
70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; i setè, donar 
trasllat del present acord al consorci, als consorcis respectius, als efectes escaients. 
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El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, gràcies, Núria. Són quatre consorcis. Ho dic perquè 
ens hem deixat un, eh? És Consorci Parc Serralada Litoral, Consorci pel Tractament de 
Residus Sòlids Urbans del Maresme, Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme, i 
el Consorci Digital Terrestre. Després, a sobrevinguts, haurem d’aprovar-ne una altra, de 
modificació, que ens va arribar fora de termini, quan ja s’havia elaborat l’ordre del dia.  

Per tant, sotmetem aquests punts... Bé, primer donarem la paraula per si hi ha algun dubte o 
comentari per part dels grups de l’oposició. No? Gent per Cabrera tampoc? No?  

Doncs, sotmetem aquests quatre punts a votació. 

Vots a favor? 

Molt bé. Doncs, queda aprovada la ratificació de les modificacions dels estatuts d’aquests 
quatre consorcis per 11 vots a favor, per unanimitat. Onze vots a favor. Molt bé. Gràcies.  

Sotmès l’assumpte a votació el Consistori per unanimitat, acorda aprovar la ratificació de les 
modificacions dels estatuts del Consorci Parc Serralada Litoral, del Consorci per al 
Tractament dels Residus Sòlids Urbans del Maresme, i del Consorci Promoció Turística 
Costa del Maresme, en els termes en els que han estat formulats. 

7.5. RATIFICACIÓ ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL SESSIÓ 16/12/2014 
D’APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA GESTIÓ DEL PROJECTE 
PAE DEL MARESME (REACTIVACIÓ DE POLÍGONS D’ACTIVITAT ECONÒMICA)  

El Sr. Alcalde manifesta que el següent punt és la ratificació de l’acord de la Junta de Govern 
Local en sessió del 16 de desembre del 2014, d’aprovació del conveni de col·laboració per a 
la gestió del projecte PAE del Maresme, de reactivació de Polígons d’Activitat Econòmica. 
Ens presenta aquest punt el Sr. José Ramón Villaverde Díez, regidor de Promoció 
Econòmica i Festes. Endavant, quan vulgui.  

El Sr. Villaverde manifesta que sí, bona nit. Es tracta d’un conveni de col·laboració entre 
diverses entitats, entre les quals es troba la FEGEM, que és la Federació d’Associacions de 
Gremis Empresarials del Maresme, la UPIC, que és la Unió de Polígons Industrials de 
Catalunya, i altres entitats i ajuntaments d’aquí, del Maresme. La idea és reactivar, formar un 
acord de col·laboració per a la reactivació dels polígons industrials d’activitat econòmica del 
Maresme.  

Aquest conveni es va signar pels primers representants de les entitats que he mencionat, i 
es va presentar a Cabrera de Mar. Amb data 16 de desembre del 2014, la Junta de Govern 
ho va aprovar com adhesió nova a aquestes entitats, i el que es demana és la ratificació al 
Ple ordinari. En definitiva, es tracta de ratificar l’acord de la Junta de Govern Local, de data 
16 de desembre del 2014, d’aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Cabrera de Mar, la FEGEM , la UPIC, l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres i les 
entitats participants del projecte de col·laboració, per a la gestió del projecte PAE del 
Maresme, que significa la reactivació de polígons d’activitat econòmica del Maresme. 

El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. La documentació està adjunta a tota la documentació 
del Ple. Alguna cosa a comentar, Sra. Laspalas, del Partit Popular? 
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La Sra. Yolanda Laspalas Cantón, regidora del grup municipal de PPC, manifesta que al Sr. 
Villaverde, porque he tenido precisamente unas gestiones de una gente que ha cogido una 
nave aquí, en Cabrera, y quería ampliarlo, y bueno. ¿En qué consiste esta reactivación de 
polígonos? Resumido, ¿eh? 

El Sr. Villaverde manifesta que de momento lo único que se ha hecho es establecer el 
órgano gestor y los estatutos de este convenio, de esta agrupación. Todavía no está definido 
el plan de trabajo. Lo que se está haciendo en estos momentos es invitar a los diferentes 
ayuntamientos del Maresme a participar en este, digamos, nuevo convenio.  

Hasta el momento hay del orden de unos diez o doce ayuntamientos que ya han firmado, ya 
se han adherido. Nosotros lo haríamos hoy, pero claro, la mayoría de los ayuntamientos 
tienen que esperar a que haya un Pleno para ratificar si están de acuerdo en la adhesión. 
Una vez que esté establecido esto, se formará. Ya está definida cual será la junta directiva, y 
esta junta directiva será la que empezará a trabajar por la reactivación de dichos polígonos. 

La Sra. Laspalas manifesta que bueno, pues ya que estamos hablando de esto, hay un 
empresario que es textil y que tiene idea de expandirse aquí, en Cabrera, o sea que siempre 
todo esto es bueno, ya… Está en el polígono, y… 

El Sr. Villaverde manifesta que en Cabrera siempre será bienvenido. 

La Sra. Laspalas manifesta que bueno, claro, claro, pues por eso, que nos interesa. 

El Sr. Alcalde manifesta que Gent per Cabrera, algun comentari? 

La Sra. Anna Maluquer Ferrer, regidora del grup municipal de Gent per Cabrera, manifesta 
que jo volia preguntar, Sr. Villaverde. Aleshores, clar, l’Ajuntament de Cabrera no surt en 
aquest conveni de col·laboració, però aleshores, formarà part d’aquesta comissió 
coordinadora, un cop signi, o no? O els coordinadors són aquests que hi ha aquí, i després 
els altres s’ajunten amb un altre...? 

El Sr. Villaverde manifesta que a veure, en aquest conveni de col·laboració estan 
representats les entitats i ajuntaments que en el moment de formar el conveni de 
col·laboració ho havien passat per Junta de Govern i ho havien passat també pel Ple. 
Nosaltres no podem estar encara ho hem de ratificar. En el moment en què estigui ratificat 
pel Ple, nosaltres sí que ja podem adherir-nos, ja a la propera... 

La Sra. Maluquer manifesta que comissió coordinadora.  

El Sr. Villaverde manifesta que exactament. 

La Sra. Maluquer manifesta que d’acord, gràcies. 

El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Doncs, sotmetem aquest punt a votació. 

Vots a favor? 

Perfecte. Doncs, queda aprovat per unanimitat, 11 vots a favor. 
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Sotmès l’assumpte a votació, el Consistori per unanimitat, acorda: 

Únic: Ratificar l’acord de la Junta de Junta de Govern Local de data 16 de desembre de 
2014 d’aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Cabrera de Mar, la 
FAGEM, l’UPIC, l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres i les entitats participants del 
projecte col·laboració per a la gestió del projecte PAE del Maresme (reactivació de Polígons 
d’Activitat Econòmica del Maresme). 

8. MOCIONS  

8.1. MOCIÓ QUE PRESENTA LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA I 
L’ASSOCACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS D’IMPULS A LES POLÍTIQUES DE 
SENSIBILITZACIÓ PER DESMUNTAR RUMORS ENFRONT LA DIVERSITAT I EN PRO 
DE LA CONVIVÈNCIA A CATALUNYA  

El Sr. Alcalde manifesta que passem al següent punt, que és una moció. És la moció que 
ens ha presentat la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de 
Municipis, d’impuls a les polítiques de sensibilització per desmuntar rumors enfront la 
diversitat i en pro de la convivència a Catalunya. Ens presenta aquesta moció la regidora de 
Serveis a les Persones, Joventut i Sanitat, Neus Sola Bigas. Endavant, quan vulguis. 

La Sra. Sola manifesta que bon vespre. Bé, exposem que la Catalunya actual és en gran 
part el resultat de les migracions de la darrera meitat del segle passat i principis d’aquest. 
Respecte a anteriors moments, la globalització dels fluxos migratoris són el tret més 
característic de la darrera etapa. Aquesta realitat ha suposat un augment notable i molt ràpid 
de la diversitat sociocultural, la diversitat d’orígens, llengües, costums, valors i creences, i en 
definitiva, les cosmovisions del món plantegen noves complexitats per la convivència i la 
cohesió social, i també noves oportunitats. En un context de profunda i de llarga crisi, el 
repte se situa en com volem conviure en la diversitat, per tal de definir i aplicar estratègies 
que parteixin d’una anàlisi rigorosa i compartida respecte de les causes, dificultats i 
necessitats, oportunitats i propostes.  

La nova realitat social reclama una adaptació integral del nostre jove estat del benestar, i 
aquesta capacitat d’adequació del sistema requereix d’un nou impuls i reforç de les 
polítiques públiques, especialment les exercides des dels municipis. Però la realitat 
econòmica ha xocat frontalment amb aquest procés de construcció col·lectiva, i la 
competència dels recursos públics ha esdevingut una realitat que comporta desesperació, 
desconfiança, manca de credibilitat, difusió dels prejudicis i dels estereotips, racisme i 
xenofòbia.  

Si bé l’impacte de la crisi ha situat en els primers problemes de la ciutadania els relacionats 
amb la situació econòmica, desplaçant la immigració a un dels llocs més baixos de les 
preocupacions, també és cert que es detecta un augment de les visions negatives envers 
ella, tòpics i estereotips que es van consolidant a l’imaginari col·lectiu. I en aquest procés 
han influït alguns discursos polítics de caire clarament partidista, que assenyalen la 
immigració com a causant dels problemes del país. Els tòpics i els estereotips es difonen per 
diversos canals, i tenen orígens diversos. Aquests estereotips es reforcen i s’acaben 
consolidant com a certs, derivant en prejudicis negatius que no només dificulten la 
convivència intercultural, sinó que poden derivar en pràctiques discriminatòries i racistes.  
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Les administracions públiques, de la mà de la societat civil, esdevenen actors 
imprescindibles, claus i privilegiats, per una banda per entendre la profunditat dels canvis, i 
per una altra, per trobar estratègies de treball conjunt per fer front als nous reptes i 
necessitats. 

Per aquestes raons, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de 
Barcelona i els ajuntaments de Catalunya, representats per les seves entitats municipalistes, 
l’Associació Catalana de Municipis i Federació de municipis de Catalunya, varen signar un 
conveni interadministratiu de col·laboració per treballar activament per fer front a la difusió de 
mentides, percepcions negatives i prejudicis que dificulten la integració i la convivència 
cridant a la responsabilitat col·lectiva, per tal que tots els agents socials, públics i privats, 
contribueixin a desmentir rumors i a evitar la utilització partidista de la diversitat d’origen, o 
de la diversitat cultural com excusa per criminalitzar les actituds socials o comunitàries d’una 
part de la ciutadania. 

Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: primer, que l’Ajuntament de Cabrera de 
Mar es declara ciutat lliure de prejudicis i rumors vers la diversitat cultural; segon, que 
l’Ajuntament de Cabrera de Mar es compromet a actuar per fer front als rumors negatius i 
prejudicis enfront la diversitat del seu municipi; tercer, que els membres de la corporació 
local de l’Ajuntament de Cabrera de Mar es comprometen a no difondre ni utilitzar aquests 
rumors, prejudicis o estereotips de manera partidista, en els seus discursos o campanyes; i 
quart, fer arribar aquesta moció a la Generalitat de Catalunya, a la Diputació de Barcelona, la 
Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis. 

El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, moltes gràcies, Neus. Bé, els tres grups que conformen 
l’equip de govern estem plenament d’acord amb aquesta moció, per tant, no expressarem el 
nostre posicionament, de cadascun dels grups sinó en general, com acaba d’expressar la 
Neus, i només dir que pensem que és un tema molt sensible, i alhora prou important, i que 
nosaltres som els primers que hem de donar exemple per promoure aquesta integració, i per 
rebatre i combatre la rumorologia moltes vegades fàcil i populista contra persones, en funció 
de la seva ètnia o origen.  

Bé, dit això, donem la paraula als grups de l’oposició. Sra. Laspalas, del Partit Popular, algun 
comentari a fer? 

La Sra. Yolanda Laspalas Cantón, regidora del grup municipal de PPC, manifesta que no, 
¿de qué fecha es esto? ¿Este escrito de qué fecha es? 

El Sr. Alcalde manifesta que no sé, a nosaltres ens va arribar la moció farà tres setmanes, 
més o menys. És anterior als fets succeïts a París, si ho pregunta per això. 

La Sra. Laspalas manifesta que no, no, no era por esto. No, digo que si es que ha pasado 
algo. Que a lo mejor me he perdido algo. No, que estoy de acuerdo, pero que esto de 
rumores, ¿por qué es? 

La Sra. Laspalas manifesta que bé, és el que acaba de llegir. És a dir, es vol que les 
institucions polítiques, la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments i la Diputació de 
Barcelona, doncs, facin campanyes per impulsar el desmentiment de rumors i demés, el 
reconeixement de les persones, independentment del seu origen, i que els polítics siguin els 
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primers a donar exemple i a no participar en les campanyes properes que hi hauran, de 
manera..., utilitzant això com arma electoral i populista.  

Perquè és molt fàcil en qualsevol conversa, tots ens hi hem trobat, eh?, ràpidament 
generalitzem, «és que els immigrants vénen aquí, els donen tot, tenen els llibres gratuïts, 
l’assistència sanitària, i a sobre els ajuden els serveis socials», tal. Fals, no és tots els 
immigrants, és una part. Possiblement la mateixa part que els que no som immigrants, 
perquè de gent amb la cara llarga hi pot haver a tot arreu, independentment d’on vinguin, i 
classificar-los en funció d’origen o ètnia, doncs, és una injustícia social, i és això el que 
aquesta moció ve a reflectir. És així? Molt bé.  

Algun comentari, doncs? 

La Sra. Laspalas manifesta que sí, estoy a favor, porque yo me encontré hace dos semanas 
precisamente la mamá de un paciente allí, en psiquiatría, un niño al que no le daban ayuda 
en Cáritas, pobrecita, porque tenía paro. Y le pregunté si no era mucho preguntar qué paro 
tenía –de origen magrebí– y me dijo 238 euros, con dos criaturas. Y claro, es imposible. E 
hicimos gestiones para que la trabajadora… Pero no le daban, o sea, ni tenía comedor gratis 
para el niño y no le daban ningún tipo de ayuda, o sea que sí que es verdad que hay gente 
que no… 

El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, celebro, sincerament, la seva posició. Gent per 
Cabrera, algun comentari? 

La Sra. Anna Maluquer Ferrer, regidora del grup municipal del Gent per Cabrera, manifesta 
que bé, senzillament dir que estem d’acord amb això, i que ens sembla ja com una obvietat, 
que hauria de ser una qüestió que els organismes públics fessin campanyes perquè no hi 
hagués discriminació en aquest aspecte. Hi votarem a favor, per tant.  

El Sr. Alcalde manifesta que perfecte. Molt bé. Doncs, sotmetem aquest punt a votació. 

Vots a favor de la moció? 

Molt bé, doncs, queda aprovat per unanimitat. Onze vots a favor. Moltes gràcies.  

Sotmès l’assumpte a votació el Consistori per unanimitat, acorda aprovar la moció que ha 
presentat la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis, 
d’impuls a les polítiques de sensibilització per desmuntar rumors enfront la diversitat i en pro 
de la convivència a Catalunya, en els termes en els que han estat formulada. 

9. ASSUMPTES SOBREVINGUTS  

El Sr. Alcalde manifesta que passem al següent punt, que és el de sobrevinguts. En tenim 
dos. Primer hem de votar la urgència de cadascun d’ells. 

Prèvia declaració d’urgència, de conformitat amb allò previst al número 2 de l’article 106 del 
text refós  de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, s’adoptaren els següents acords: 
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El primer d’ells és, com ja he avançat abans, la ratificació de la modificació dels estatuts d’un 
altre consorci, que és el Consorci Localret. Per tant, tot és el mateix, obeeix a l’adaptació a 
aquestes dues lleis. El motiu de la urgència ja ho he dit, és que va entrar quan ja estava 
configurat l’ordre del dia.  

Per tant, estem d’acord amb la urgència? Sí? Doncs, voleu comentar alguna cosa més? 
Entenc que no. Sotmetem aquest punt, doncs, a votació.  

Vots a favor? 

Perfecte, doncs, queda aprovada la modificació per 11 vots a favor, per unanimitat.  

Sotmès l’assumpte a votació, el Consistori per unanimitat, acorda: 

Primer: Aprovar la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci local Localret, 
acordada per l’Assemblea General d’aquest Consorci en sessió plenària de 27 de novembre 
de 2013, en els termes exposats anteriorment. 
 
Segon: Donar trasllat d’aquest acord al Consorci Localret per al seu coneixement i efectes 
escaients. 

El Sr. Alcalde manifesta que el següent punt, la raó de la urgència és perquè és el Ple el que 
ha de procedir a una modificació d’un préstec que ara ens explicarà el Sr. Buxadé, i també 
va entrar aquesta necessitat posteriorment a la redacció de l’ordre del dia. Estem d’acord 
amb la necessitat de la urgència, doncs? Bé.  

Doncs, el punt és la modificació de l’acord de contractació d’un préstec per import de 
175.000 euros de la Diputació de Barcelona, per finançar diverses inversions del pressupost 
2014. Ens presenta aquest punt el Sr. Joan Buxadé, regidor d’Hisenda i Serveis Interns. 
Endavant.  

El Sr. Buxadé manifesta que bon vespre. Vaig a llegir el tema. «El Ple municipal, en sessió 
ordinària de data de 8 de maig del 14, va adoptar, entre d’altres, l’acord de concertar amb la 
Diputació de Barcelona un préstec de 175.000 euros per finançar les obres de les següents 
inversions: la partida 619, pla d’accessibilitat, 75.000 euros; i de la partida 632, adequació 
edifici municipal, 100.000 euros.  

El dia 28 de juliol, es va formalitzar la contractació del préstec en la seu de la Diputació de 
Barcelona per un import total de 175.000 euros. Les obres de la inversió de l’adequació de 
l’edifici municipal estan finalitzades...» Es refereix a l’adequació de l’escola bressol per casal 
de gent gran, val?, aquesta era la partida que estava..., d’aquest crèdit. «Estan finalitzades 
amb un cost total de 86.167,41 euros, import que s’ha de justificar davant la Diputació de 
Barcelona per obtenir l’ingrés del préstec.  

Conseqüentment, hi ha hagut una minoració de l’import calculat en l’esmentada inversió, i 
per tal de no alterar l’import total del préstec, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels 
següents acords: un, modificar les quanties de les inversions finançades amb el préstec de 
Caixa Crèdit de la Diputació de Barcelona per import de 175.000 euros, per tal de poder 
formalitzar l’ingrés corresponent amb el següent detall: adequació de l’edifici municipal per 
import de 86.167,41.»  
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És a dir que la partida de 100.000 euros, en lloc de 100.000 es demana que sigui de 86.000. 
«I la segona partida, que és el pla d’accessibilitat, per import de 88.832,59 euros.» És a dir, 
es fa el traspàs d’una partida a l’altra.  

«Segon, notificar a la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona la modificació del destí 
del préstec als efectes procedents; tercer, facultar l’Alcalde per efectuar les gestions 
necessàries, i signar la documentació que calgui per donar efectivitat al present acord.»  

Gràcies. 

El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, gràcies, Sr. Buxadé. Algun dubte o pregunta? 

La Sra. Yolanda Laspalas Cantón, regidora del grup municipal del PPC, manifesta que sí. El 
Pla d’accessibilitat, que… 

El Sr. Alcalde manifesta que és la inversió del carrer Rosari que ja teníem prevista i 
aprovada, val? Aquesta, com que pujarà això, doncs, el que ha sobrat d’un va a l’altre. S’ha 
incrementat una miqueta respecte al pressupost inicial, perquè es farà, o estem mirant de 
soterrar les línies de Telefónica, electricitat, etcètera.  

Molt bé. Alguna pregunta, Sra. Maluquer? 

La Sra. Anna Maluquer Ferrer, regidora del grup municipal de Gent per Cabrera, manifesta 
que sí. Jo, mirant les actes de Junta de Govern, on es fan les certificacions de les factures 
d’obra, a mi em surt que el casal surt per 74.000 euros –74.607 euros. Perquè eren 73.097, 
més després que es va fer una intervenció puntual, recordo, no sé si el parquet o alguna 
cosa més em va comentar el tècnic. Per tant, eren 74.607, i veig que si són 86.000 al final, hi 
ha un increment d’11.000 euros respecte al pressupost que es va dir. 

La Sra. Neus Sola Bigas, regidora de Serveis a les Persones, Sanitat i Joventut, manifesta 
que ara no ho tinc aquí i no recordo els números, si ho arribo a saber ho porto, però... Ja li 
contestaré, però hi havia una factura... Van haver-hi dues factures, la inicial, com comenta 
vostè, i una altra de després, però no recordo ara mateix els números. 

La Sra. Maluquer manifesta que bé, jo ho tenia i ho he mirat. No, era per això, i com que 
m’havien dit que això era exclusivament per obres, vull dir que no era ni per material ni per 
tot això, doncs, res, senzillament volia saber aquesta diferència on... 

El Sr. Alcalde manifesta que no sé, però està justificat. Evidentment, la Diputació ens 
demanarà que li ho justifiquem, evidentment. 

La Sra. Maluquer manifesta que segur, segur, però com que no em consta en les actes... 

El Sr. Alcalde manifesta que el pressupost inicial eren 100.000, es va adjudicar per 73.000, i 
després es van, com que hi havia hagut aquest sobrant, fer algunes millores que no estaven 
previstes, evidentment. Ara, la relació de millores fins arribar als 86.000, no sé, però si cal, li 
passem. Et compromets i ja m’informaràs. 
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La Sra. Sola manifesta que bé, en relació a millores li puc dir coses que s’han fet, però no 
l’import. Ara aquí no el sé. 

La Sra. Maluquer manifesta que doncs ja m’ho comunicarà vostè a l’Ajuntament qualsevol 
dia, però per saber-ho, senzillament. Com que ens va arribar ahir això, per això també, eh? 

El Sr. Alcalde manifesta que sí, perquè els sobrevinguts tenen això, que arriben..., i a 
vegades el mateix dia. Alguna cosa més? No? 

Bé, doncs, sotmetem aquest punt a votació. 

Vots a favor? 

Abstencions? 

Doncs, queda aprovat per 8 vots a favor i 3 abstencions, del Grup de Gent per Cabrera. 

Sotmès l’assumpte a votació, el Consistori per 8 vots a favor (3 CiU, 2 ERC, 2 AI-CM i 1 
PPC) i 3 abstencions (3 GxC), acorda: 
 
Primer: Modificar les quanties de les inversions finançades amb el préstec de Caixa Crèdit 
de la Diputació de Barcelona, per import de 175.000€ per tal de poder formalitzar l’ingrés 
corresponent, amb el següent detall: 
 

Adequació de l’edifici municipal per import de 86.167,41€. 

Pla d’accessibilitat per import de: 88.832,59€ 

Segon: Notificar a la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, la modificació del destí 
del préstec als efectes procedents.  

Tercer: Facultar a l’alcalde per efectuar les gestions necessàries i signar la documentació 
que calgui, per donar efectivitat al present acord. 

10. INFORMES, PRECS I PREGUNTES 

El Sr. Alcalde manifesta que bé, passem, doncs, al darrer punt, que és informes, precs i 
preguntes. Comencem pels informes dels membres de l’equip de govern, i concretament 
comencem pel regidor de Festes i Promoció Econòmica, el Sr. José Ramón Villaverde Díez. 
Endavant.  

El Sr. Villaverde manifesta que sí. Donaré primerament alguna informació sobre l’atur. Hem 
acabat l’any 2014 amb 187 aturats a Cabrera de Mar, que això representa un 7,9 per cent de 
la totalitat de la població ocupada, amb una disminució en taxa interanual del 12,21 per cent, 
i de l’1,50 menys o menys, en relació amb novembre del 2014. En aquests moments 
nosaltres ens trobem al millor mes que hem tingut des de l’any 2011, i també ha estat un bon 
mes a tot el Maresme. També hi ha hagut una disminució a la província de Barcelona, i en 
base interanual al Maresme hi ha hagut una disminució del 6,62 per cent. Quan a tota la 
província de Barcelona ha estat del 7 per cent, nosaltres del 12,21. 
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Com a segon punt volia comentar molt breument que ja està preparat, pràcticament enllestit 
el projecte de viabilitat turística, que és el projecte de turisme que tindrem per a l’any 2015, 
per a aquest any. Es tracta d’un projecte, diguem-ne, d’enllaç entre el projecte ja 
pràcticament acabat d’infraestructures turístiques, i el futur possible pla estratègic que s’ha 
de desenvolupar, i que probablement ho farà la Diputació. Aquest projecte té tres àrees 
principals. La primera és l’estudi de licitació, que inclou el pla d’accessos. La segona és el 
pla de promoció i comunicació, és a dir, la difusió i la publicitat. I finalment les eines de 
difusió.  

I finalment volia fer una apreciació sobre un comentari que la Sra. Laspalas va fer a la seva 
locució a la nostra ràdio el passat desembre. Durant la seva intervenció va preguntar per què 
les festes eren de pensament únic, i exactament quina és la raó per polititzar-les amb un 
acte de la Sra. Rahola. Jo li confirmo ara que mai –mai– des del 2011, durant aquesta 
legislatura, les festes, siguin d’estiu o d’hivern, han estat polititzades per cap acte polític de 
cap signe. L’única referència que jo tinc d’una intervenció de la Sra. Rahola ha estat al mes 
de juny del 2014, en un acte que no estava promogut per l’Ajuntament sinó que estava 
promogut per una associació privada, i al mes de juny, com he dit, no hi ha cap festivitat, i 
nosaltres no celebrem cap festa. Per tant, les festes d’aquest poble sempre han estat de tots 
i per a tots, i mai han tingut una activitat política de cap signe. Crec que l’apreciació era 
important fer-la. 

Res més, gràcies. 

El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Sí que era important, Sr. Villaverde. Estem en l’apartat 
d’informes, després, si vol dir alguna cosa, Sra. Laspalas.  

Ara ens informa la Neus Sola. 

La Sra. Neus Sola Bigas, regidora de Serveis a les Persones, Sanitat i Joventut, manifesta 
que bé, els voldria informar d’on ha anat adreçada la subvenció que cada any donem als 
projectes del Fons Català de Cooperació per al Desenvolupament en aquest exercici del 
2014. Primerament, hem destinat 6.831,86 euros al projecte 2.698, que és l’enfortiment de 
l’educació de les nenes supervivents de violència intrafamiliar i sexual del # (inintel·ligible 
2:10:43), això està a Nicaragua. En segon lloc, 8.000 euros al projecte 2.656, que és 
l’ampliació i manteniment de la llar d’avis de El Sauce. En tercer lloc, 6.000 euros al projecte 
2.732, en suport a Saint John’s of God Catholic Hospital of Mabessaneh Lunsar per fer front 
al brot de febre hemorràgica pel virus de l’Ebola. I en quart lloc, el projecte 2.733, amb un 
import de 6.218,14 euros, amb el suport a l’assistència obstètrica i ginecològica de dones 
vulnerables sirianes, palestines, i de les poblacions d’acollida afectades pel conflicte sirià.  

Gràcies. 

El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, moltes gràcies, Neus. Recordem que això és 
l’aportació que fa cada any l’Ajuntament de Cabrera de Mar, els 27.000 euros que es 
mantenen, malgrat la crisi, a què vam comprometre’ns ja en l’anterior legislatura a mantenir-
los. No aconseguim arribar al 0,7 per cent, que és el que es va establir en el seu moment, 
però hi ha ajuntaments que no aporten res, nosaltres estem aportant aproximadament el 0,4 
per cent, per tant, és una contribució de tots els veïns de Cabrera de Mar a Cooperació 
Internacional, a projecte que realment ho necessiten. 
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La Sra. Sola manifesta que perdó, només concreto. Són 27.500, perquè hi ha una quota que 
són 450 euros que es paguen sempre a l’any, però a la partida ve desglossat que són 
27.500. 

El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, gràcies. Bé, doncs, donem ara la paraula al Sr. Antoni 
Abel, regidor d’Obres Públiques i Serveis. Endavant.  

El Sr. Antoni Abel Nuri, regidor d’Obres Públiques i Serveis, manifesta que bon vespre. A 
veure, he d’informar que ja ha començat l’arranjament de la vorera de l’avinguda Onze de 
Setembre, que com tots sabeu, està molt malmesa de les arrels dels arbres que havien 
aixecat molts panots, i inclús ja començaven a aixecar també el que és l’asfalt, cosa que 
podia provocar accidents, no?, als vianants. En aquesta actuació es contempla la substitució 
de l’arbrat existent, o sigui, en cap moment s’ha pensat que l’arbrat el traiem, no, s’ha de 
substituir. El sanejament de tots els trams de vorera malmesa, la reposició dels panots, i els 
escocells del nou arbrat.  

A veure, per què es canvia l’arbrat? L’arbrat que tenim en alguns indrets de Cabrera, entre 
ells, per exemple, al Mas Terrillo, que tenim les magnòlies que també estan fent molt de mal, 
aquests arbres que tenim a l’Onze de Setembre, o les que tenim a Santa Margarida, que 
també ens causen problemes... (Se sent l’Alcalde que parla sense fer ús del micròfon.) Bé, 
els pollancres de Les Corts, o sigui, tenim una sèrie de llocs on tenim uns arbres que no són 
els adients, que s’han plantat en moments determinats, i que s’han de substituir per arbres 
que no causin mal, perquè si no després això ens costa diners i fa augmentar la despesa 
corrent. Bé.  

Aquests arbres en aquest cas, els experts que s’han consultat en jardineria ens han 
aconsellat que es plantin uns arbres que es denominen acer campestre o auró blanc, que és 
un arbre de la família dels falsos plàtans, i ens han assegurat que normalment les arrels van 
en profunditat, i que creix una mica piramidal, eh?, perquè precisament aquí no podem posar 
un arbre que tingui la copa ampla, perquè llavors passen vehicles, camions, i s’acaben 
malmetent les branques, inclús poden arribar a tirar un arbre a terra quan es facin una mica 
més grans. Aquests arbres són de fulla perenne. Són uns arbres que a la tardor agafen un 
color vermellós molt maco. I bé... Perenne no, caduca, eh?, és de fulla caduca, amb la qual 
cosa a l’hivern a més a més tocarà el sol en aquesta vorera, que és el que toca a l’hivern, 
que toqui una mica el sol, no? Bé. S’assegurarà amb un sistema de protecció perquè les 
arrels no es puguin escampar lateralment, es posarà un laminat, un cilindre avall, en fi, es 
faran una sèrie d’actuacions per assegurar que no passi, no torni a passar. Bé.  

Aquesta obra la realitza VIALSER, té un cost previst de 31.000 euros, i la substitució de 
l’arbrat més el reciclatge, hem hagut de treure els arbres i..., en fi, tot això que s’ha de fer, 
pujarà uns 6.000 euros. En total és una inversió total d’uns 37.000, pendent, evidentment, 
dels mesuraments que es facin quan s’acabi, perquè clar, hem de mesurar exactament els 
trossos que s’han fet. 

Bé, també ja està en funcionament la reductora de pressió del Pla de l’Avellà. Aquesta 
reductora de pressió, que ja vaig anunciar que es faria, feia molta falta, perquè estava 
produint moltes petades de les canonades, sobretot de les més antiga, de fibrociment que 
encara hi ha al Pla, i moltes petades també inclús als habitatges. I en el sistema de reg.  
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O sigui, dia sí i dia no teníem petades en el reg, són molt més febles els tubs, i amb tanta 
pressió doncs petaven. Esperem que amb aquesta actuació s’hagi acabat o reduït el 
problema de petades.  

També avui s’ha posat en funcionament la tercera illa de contenidors soterrats, a l’avinguda 
Burriac. Aquestes illes de contenidors, que és la tercera i última, estan subvencionades al 
100 per cent per la Diputació. Això va ser un crèdit que es va demanar fa tres anys..., no, 
perdó, un crèdit no, una subvenció que es va demanar fa tres anys, i bé, i ara, amb aquesta 
tercera illa ja s’ha acabat. Soterrar aquests contenidors és important per diverses raons. No 
dues, més de dues. Una, a veure... Tenim més capacitat, o sigui, els contenidors que s’han 
previst en aquests soterrats és que siguin de més capacitat. Això ens permet reduir el 
número de punts de recollida, eh? O sigui, si potser en teníem dos, doncs, resulta que ara en 
podem posar un, perquè són quasi el doble, pràcticament. Això ens permet reduir el número, 
amb la qual cosa es permet reduir també les recollides, i per tant també al final, quan es liciti, 
serà menys temps que s’haurà d’invertir, per tant, menys cost.  

També eviten que es pugui accedir a l’interior. O sigui, els contenidors aquests... Aquí, al 
poble, no passa tant, però en el Pla de l’Avellà, que hi ha molt de trànsit de gent que ve i 
passa, i és de pas, doncs, deixa als contenidors tot pel terra, i amb això no passa, o no està 
passant, perquè ho estem comprovant i no està passant. Però a més, el que fa és que la 
gent no pugui remenar. La gent que passa a remenar, que passa moltes vegades, doncs 
comencen a remenar dintre del contenidor, i la meitat de la porqueria acaba al terra. Això 
també passa. Això també, amb els contenidors soterrats, s’evita. A més a més, l’impacte 
ambiental, o sigui, visual, és millora sensiblement. Bé.  

Avui ens hem reunit també a raó d’aquesta inversió que tenim prevista a la Nacional II. Avui 
ens hem reunit amb els responsables de Carreteres, sobre el lloc on volem fer tota l’actuació, 
la Nacional II, i bé, en principi estan receptius, i malgrat que estem actuant o hem d’actuar 
dintre del seu domini i tot això, ens han posat les coses bastant fàcils, sembla que no hi 
haurà cap problema. Aquesta actuació es farà entre el pas soterrat de Bonamar, i el Pla de 
l’Avellà, a la banda muntanya. I el que és fa és tot un camí des d’aquest tram, perquè la gent 
de Bonamar i Costamar puguin circular amb un mínim de garanties. 

I ja està, res més. Bona nit 

El Sr. Alcalde manifesta que perfecte, Sr. Abel, moltes gràcies. 

Bé, jo tinc uns quants temes per informar. A veure, el primer és referent a què tenim okupes 
a una finca, a una casa, un edifici, que en aquests moments no és de titularitat de 
l’Ajuntament però sí que és l’Ajuntament qui la tutela, a través d’un conveni que tenim amb el 
propietari, i és la casa que hi ha a l’aparcament de la platja del carrer Canigó. La casa 
aquella estava deshabitada perquè la propietària..., bé, concretament havia estat molt 
malalta però ja va morir fa uns mesos, i s’hi han instal·lat tres persones que vénen d’ocupar 
altres cases en altres municipis del Maresme. Nosaltres hem fet ja un requeriment perquè 
l’abandonin, s’ha parlat amb ells a través dels serveis socials, se’ls ha notificat aquest 
requeriment, i ho hem comentat inclús avui en una reunió amb el cap de Mossos d’Esquadra 
de l’ABP de Mataró. El procés previsiblement no serà fàcil ni curt per desocupar la casa, 
però bé, hi estarem a sobre tot el que puguem. 
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Després també informar-los que en el darrer mes s’han produït un total de tres festes, com 
alguns ja saben, il·legals del tot, i no només nocturnes sinó a plena llum del dia, a la 
Fontpicant, a l’establiment de la Fontpicant. Aquest és un altre problema que també hem 
tractat avui a la reunió que hem tingut amb el cap de Mossos d’Esquadra, i aquí l’actuació 
que farem, doncs, serà, ens ho permet, més contundent. També, tant en aquest tema com 
l’anterior hem demanat assessorament a la Diputació de Barcelona perquè ens digui 
exactament quines passes hem de seguir. I bé, mirarem d’intentar que no es produeixi cap 
altra festa a través de l’actuació policial. 

Un tercer tema relacionat amb temes de seguretat és que hem engegat una campanya –ho 
dic per si algú rep noticies, que ho sàpiga, i també aprofito per donar-ho a conèixer i alertar 
molts pares que s’hi veuran implicats– per combatre la circulació de menors en patinet i 
monopatí per la calçada dels carrers. Això és una moda que va avançant, que va creixent, i 
que és un veritable perill perquè els nens moltes vegades per falta de consciència es posen 
per carrers en direcció contrària, i perquè baixen per carrers que fan baixada, i si es desvien 
una miqueta de la trajectòria podem tenir un ensurt greu en algun cas. Concretament, la 
setmana passada, un cop ja s’havia engegat això, hi va haver un accident, casualment 
davant del meu carrer, i hi vaig assistir jo personalment el noi que va caure, que el van haver 
d’evacuar en ambulància, perquè baixaven, aquests anaven preparats, eh?, amb colzeres i 
cascos i demés, però va patir un accident que el van haver d’evacuar perquè no es podia 
moure. Finalment no va tenir res greu, però vull dir que és un perill creixent, i pensem que val 
la pena fer aquesta actuació, que consistirà bàsicament en advertir els nanos en primera 
instància, els nens que vegem que circulen per la calçada. En segona instància se’ls 
identificarà i es comunicarà als pares. I en tercera instancia, si cal, es requisarà, es 
decomissarà, perdó, el material, i se sancionarà els pares en aquest cas, perquè als menors 
no se’ls pot sancionar, però pensem que hem d’acabar amb aquesta pràctica perquè 
realment és molt perillosa. De fet, el reglament de circulació diu que només es pot circular 
amb monopatí i amb patinet per la vorera, i a pas de persones, i per a això hi ha les zones 
habilitades especials, com el parc de skate que vam muntar aquí, a Cabrera, fa ara ja uns 
anys.  

Bé, un altre tema important és que la Diputació de Barcelona, publicat ja a primers d’any, el 
dia 2 de gener, i ens ho va comunicar abans de festes, que ha llençat un pla d’ocupació a 
nivell de tota la província, amb l’excepció de la ciutat de Barcelona, per un import total de 60 
milions d’euros, i a Cabrera ens correspon un total de 88.400 euros per contractar persones 
durant sis mesos. Han de complir una sèrie de condicions, estar inscrits al servei local 
d’ocupació, etcètera, i això ens permetrà, en funció del nivell que contractem, però 
possiblement contractar durant sis mesos en aquest any entre 10 i 12 persones. Estem 
parlant a nivell de govern de veure quines necessitats són les més importants de cobrir, la 
majoria és evident que aniran a ajudar o a reforçar la brigada de GICSA per fer altres 
funcions a més de les que ja estan fent, com pot ser el tema de neteja de rieres, neteja de 
franges de bosc. A vegades és important també tallar inclús arbres de bosc per garantir que 
poden viure els altres, i això no és cap mal sinó que és un benefici per a la natura i per al 
col·lectiu de veïns, perquè ens dóna seguretat per evitar el risc d’incendis. I bé, aquest és el 
tema. Estem pendents de rebre ja la confirmació, tot i que s’ha publicat encara no ho hem 
rebut, però abans del 21 de febrer haurem d’haver concretat a què destinem aquests 88.000 
euros. 
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I ja per acabar dos temes més. Un, que ens han convocat a la famosa reunió de platges que 
estava pendent, que ja havia dit a l’anterior Ple que no s’havia produït. Finalment el dia 21 de 
gener, la setmana que ve, tindrem la reunió a tres bandes –Estat, Ministeri de Medi Ambient i 
Generalitat– i els ajuntaments del Maresme, per tractat tot el tema de les solucions que ja ha 
plantejat la Universitat Politècnica de Catalunya per retenir la sorra de manera duradora, i 
que ja ha acceptat el ministeri, i en aquesta reunió bàsicament el que haurem d’acabar de 
discutir és el calendari d’implantació d’aquestes solucions, la fórmula de finançament, i en 
concret, en el cas de cada tram de platja que s’ha escollit per part de cada municipi, saber 
quina és la solució definitiva que s’implantarà, que serà una combinació d’espigons, 
segurament perpendiculars, i alguns de semisubmergits, o submergits, perdó, el que es 
coneix com a dics exempts.  

Bé, i per acabar només, tothom ho sap perquè és cada any i perquè s’ha enviat ja el 
programa de festes d’hivern, que la setmana que ve són les festes –aquest cap de setmana 
no, l’altre– de Sant Vicenç, que són les festes d’hivern, i convido, doncs, a tothom a 
participar-hi, ja que com molt bé ha dit el Sr. Villaverde, són unes festes sense cap 
pensament polític, potser amb l’única excepció que hi ha una botifarrada, cosa que no 
entenc, que una botifarrada tingui connotacions ideològiques, eh?, és una tradició catalana. 
Per part, tret d’això –tret d’això– no són festes dissenyades amb cap pensament ideològic ni 
molt menys únic, sinó que són festes, com molt bé ha dit el regidor, per a tothom, pensades 
per a tothom. 

Molt bé, dit això, passem als grups de l’oposició, per si tenen preguntes o comentaris a fer-
nos. Endavant, començant per la Sra. Laspalas, del Partit Popular català. 

La Sra. Yolanda Laspalas Canton, regidora del grup municipal del PPC, manifesta que 
bueno, es un chiste muy gracioso, pero no, no es por las botifarradas, Sr. Mir. De entrada, 
las fiestas no son bilingües, o sea, el español no se utiliza para nada, y aquí hay ciudadanos 
que hablamos … (Veus de fons.)  

El Sr. Alcalde manifesta que si us plau, el públic no pot intervenir.  

La Sra. Laspalas manifesta que es lengua oficial de Cataluña, y hay ciudadanos en Cabrera 
que hablamos español, utilizamos el español, y bueno, de entrada ya no es bilingüe. Y en 
más de alguna inauguración… No inauguración, no me sale la palabra exacta, cuando se 
empieza la fiesta, ¿cuál es la palabra?  

El Sr. Alcalde manifesta que el pregó. 

La Sra. Laspalas manifesta que bueno, en el pregó sí, pero quería decir otra palabra. En el 
pregó siempre hay comentarios de que si en Madrid, que si los de Madrid… O sea, que no te 
sientes cómodo. Parece que si no eres independentista, pues no estás situado. Ya veo que 
usted ha hecho clases de catalán, Sr. Villaverde, que siempre utilizaba el español, considera 
que aquí, en el Pleno, tiene que utilizar el catalán, me parece genial, cada uno utiliza la 
lengua que quiere… Sí, sí, desde el principio. Sí, sí. Pero que bueno, no soy la única 
persona, quiero decir… Y esto ocurre en Cabrera y ocurre en otros pueblos y a otros 
ciudadanos de Cabrera.  



 
 

 
 

52 
  

No vamos a estar aquí discutiendo hasta la 1 de la mañana, que usted dirá que yo… O sea, 
si más gente no se siente, y en el pregón se hacen referencias a gente que pensamos 
diferente, y esas referencias jocosas que la gente, claro, algunos se ríen, pues no, es como 
si uno hiciera el pregón y dijera «estos son separatistas», ¿no? ¿Verdad que no se dice en el 
pregón eso, cuando se empiezan las fiestas? «Porque sí, estos separatistas, ja ja». ¿Verdad 
que esto no se hace? Pues por el otro lado tampoco. Que no digo que sea usted, Sr. 
Villaverde, pero que sí que la gente que no somos de esa cuerda, no estamos cómodos, 
¿vale? Y tanto son PP como PSOE, o sea, gente que se siente, además de catalana, 
española, que no por eso somos menos catalanes, ¿eh? O sea, no hablamos ni de 
izquierdas ni de derechas. Estás en el equipo de gobierno y, efectivamente, no va a decir lo 
contrario, pero yo le manifiesto el pensamiento de más ciudadanos de Cabrera, que no es en 
Cabrera solo, es en más poblaciones, y claro, la queja es que pagamos todos con nuestros 
impuestos esas fiestas.  

Y además, pues eso, te puedes encontrar con gente que a lo mejor, aunque sean 
separatistas, bueno, pues tienes feeling y te encuentras bien, y ese día, por sacar esos 
temas en el pregón, o donde sea, en otros sitios también, Sr. Mir, pues no es lo suyo, son 
fiestas pues eso, que tienes que vivir, estar con la gente del poble… Y que no le culpo, Sr. 
Villaverde, es una cosa que usted se encarga de las fiestas, pero que usted no hace el 
discurso del pregón ni nada, simplemente se lo digo. Y eso existe, decir que no existe es una 
falacia. Y no es por la botifarrada. Jua jua jua.  

El Sr. Alcalde manifesta que ja està? 

El Sr. Villaverde manifesta que le puedo contestar, ¿no?  

La Sra. Laspalas manifesta que ah, espere, que le quería preguntar. En relación a los 
okupas, no sé si hay algunos de los asistentes, yo, sí que fuimos un día a buscar piñas 
arriba, y había una fiesta de éstas, que qué mala suerte tenemos porque había como diez 
coches y asustan, porque no sé qué llevan encima pero van colgados, y claro… A mí me dio 
miedo hasta de llamar a la policía, porque pensé… ¿Y por qué se van ahora allí, qué les ha 
dado para subir ahora allí a hacer las fiestas estas? 

El Sr. Alcalde manifesta que bé, perquè hi ha una casa en runes, per entendre’ns, una 
estructura... 

La Sra. Laspalas manifesta que y van allí otra vez. 

El Sr. Alcalde manifesta que sí, sí. No l’han ocupada, la casa, eh? Només per a festes, 
diguéssim. Sí. Però vaja, jo penso que ho arreglarem, esperem. Molt bé, el Sr. Villaverde, 
volia contestar.  

El Sr. José R. Villaverde Díez, regidor de Promoció Econòmica i Festes, manifesta que 
bueno, a ver. Yo una de las cosas que he manifestado aquí muchas veces, sobre todo 
cuando ha habido que votar mociones, es que yo no soy de ninguna cuerda. Cuando estoy 
aquí representando, estoy representando a mis vecinos y a la gente de Cabrera de Mar. 
Entonces, yo no soy ni de derechas ni de izquierdas, ni de nada. Yo hablo castellano, hablo 
catalán, hablo otros idiomas, y no me cuesta demasiado hablar catalán. También es verdad 
que lo he tenido que mejorar bastante, porque era bastante malo.  
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Pero quiero decir, esto es secundario para mí, lo importante es realizar una labor para el 
pueblo, que es para lo que me ha escogido mi gente. Eso en lo que me afecta en el terreno 
personal. 

Desde el punto de vista de Fiestas, yo no me lo tomo personalmente, las fiestas yo las 
entiendo y las organizo con la comisión de fiestas, para todos y de todos. Y cada año, a la 
hora de hacer el pregón, un año se escoge una entidad del pueblo, y otro año se escoge un 
personaje. Naturalmente, yo no le pongo los guiones. Si este personaje es de izquierdas o 
de derechas y la gente le ríe las gracietas o no se las ríe, o es totalmente inocuo, pues, 
bueno, digamos que son cosas que pasan y suceden. Estamos en Cataluña y esto no se 
puede evitar, y más en tiempos en los cuales la gente está politizada, aunque no sea 
política. En definitiva, las fiestas son de todos y para todos, y yo tampoco creo que sea como 
para tener en cuenta si en un momento determinado un Sr. ha dicho un chiste, de lo que 
sea, sea separatista o sea de lo que sea, tampoco es como para decir que las fiestas están 
politizadas. Yo creo que está más en el terreno de la anécdota que no la realidad. 

La Sra. Laspalas manifesta que no es una vez, es siempre, y yo sé que usted… Quiero decir 
que se lo digo porque es usted el regidor de Fiestas, pero que ni le culpo, y ya lo sé, pero 
igual que tiene que hacerse… No es una vez en un pregón, una vez aislada, es en general, y 
no es bonito. Como si lo hicieran los otros, ¿me entiende? Pues eso, que se metiera nadie 
porque a lo mejor es… Pues no, son días de fiesta, y hay que dejar la política aparte, y hacer 
la botifarrada o lo que toque, y ya está, no se habla ni de separatistas, ni se habla que si en 
Madrid, que si los otros. Es mi opinión, y se lo digo a usted porque se encarga de las fiestas, 
pero no porque usted tenga nada que ver con eso, yo ya lo sé.  

El Sr. Villaverde manifesta que no...  

La Sra. Laspalas manifesta que bueno, vale, ya está. 

El Sr. Villaverde manifesta que no me lo tomo en el terreno personal, que lo sepa, que no me 
lo tomo en el terreno personal. Que creo más que es el terreno de la anécdota, porque claro, 
cohibir o coartar la libertad de expresión de la gente que va a hacer un pregón, pues 
tampoco queda muy elegante. Entonces, bueno, puede ser que en aras de la libertad de 
expresión la gente se pase, podría ser, puede ser, no digo que no, quiero decir que se lo 
acepto, puede ser. 

El Sr. Alcalde manifesta que bé, jo diria, si m’ho permeteu, que hi ha coses que són 
opinables, però hi ha coses que són fets, i vostè en aquest moment, Sra. Laspalas, sento dir-
li que el que està fent és extrapolar algun comentari d’un pregó a totes les festes. Miri, vostè 
diu que no són bilingues. Fals. Vostè ha assistit a l’espectacle «Cabrera és espectacle»? Sí? 
La majoria de cançons, en quin idioma són? (Se sent la Sra. Laspalas, que parla sense fer 
ús del micròfon.) Val? Per tant, molt més que en català. I la convido... (Se sent la Sra. 
Laspalas, que parla sense fer ús del micròfon.) No, però la convido... Sí, dona, sí, ja sé que 
no li molesta, però la convido a què assisteixi... (Se sent la Sra. Laspalas, que parla sense 
fer ús del micròfon.) Escolti’m, al principal acte de la festa major d’hivern, que se celebra 
aquest cap de setmana que ve no, l’altre. És la repetició –perquè es repeteix– de 
l’espectacle Grease, que m’imagino jo que serà en anglès.  
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Per tant, suposo que vostè se sentirà còmoda, i, per tant, la convidem a què hi assisteixi 
còmodament, i a tothom que vulgui. 

La Sra. Laspalas manifesta que Sr. Mir, no hace falta…Antes me decía que… O sea, no 
hacen falta esas ironías, no hace falta, «en inglés». Pues sí, me siento más cómoda a lo 
mejor con que sea todo en catalán. Mi hija va a un colegio que hace catalán, castellano e 
inglés, y es lo que tendría que ser. 

El Sr. Alcalde manifesta que dins dels límits de l’educació sempre, el mínim que es mereix, la 
resposta mínima que es mereix vostè és la ironia. Dintre sempre... 

La Sra. Laspalas manifesta que la respuesta mínima que me merezco yo, ¿por qué? ¿Por 
qué, Sr. Mir? 

El Sr. Alcalde manifesta que clar, perquè vostè està dient que les festes estan polititzades, i 
es mentida, amb majúscules.  

La Sra. Laspalas manifesta que ¿usted ve el talante que tiene? ¿Usted ve el talante que 
tiene?  

El Sr. Alcalde manifesta que i vostè es veu? 

La Sra. Laspalas manifesta que no, ¿se ve usted? De hace cincuenta años, Sr. Mir. Usted 
tenía que estar en otro régimen, no en este. 

El Sr. Alcalde manifesta que sí, en el que a vostè li agradava. Clar, en el que a vostè li 
agradava, que el troba a faltar. Va, home.  

Va, donem la paraula a Gent per Cabrera. Va.  

El Sr. Joan Vilà Carbonell, regidor del grup municipal de Gent per Cabrera, manifesta que 
aviam, preguntarem una sèrie de temes. Estàvem parlant de la verbena aquesta que es va 
fer el cap d’any a la Fontpicant. Jo no entenc com unes persones, una família normal, si 
agafa per fer una verbena, se li dóna un permís fins a una certa hora, a partir de la certa hora 
i una mica més endavant hi va la policia a avisar que han de plegar, i una verbena que va 
durar trenta-sis hores, amb noranta cotxes al mig del bosc, no va ser capaç ningú d’anar a 
dir que pleguessin, sabent qui organitzava aquesta verbena? Perquè aquest Sr. és 
reincident, és de Cabrera aquest Sr., no? Pregunto jo. 

El Sr. Alcalde manifesta que sí, sí. Perdó, per què diu que tenia permís? No tenia cap 
permís. 

El Sr. Vilà manifesta que no, no, jo no dic que tingui cap permís. Jo dic que els que tenen 
permís, la policia, quan passa de l’hora, va allà i els diu: «Per favor, acabeu.» Aquest Sr., 
que va organitzar això, reincidentment... 

El Sr. Vilà manifesta que vostè ha estat cap de la policia de Cabrera, i sap que la policia el 
primer que fa és valorar, a l’hora d’intervenir, els riscos que hi ha. 
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I, evidentment, posar dos agents de la policia, o quatre, és igual, en una festa amb cent 
cinquanta persones, amb alcohol fins a dalt i drogues fins a més a dalt, doncs, és un risc 
increïble. Avui ho hem estat parlant això amb els Mossos d’Esquadra. És que ni els Mossos. 
O envien quaranta furgonetes, o no poden. Ells diuen: «Nosaltres, una festa com aquesta 
mai la interromprem en plena festa.» En tot cas s’esperaran... Bé, no li puc donar més pistes 
de com actuarem, perquè si no estic informant l’organitzador, però aviam, sempre hi ha la 
valoració del risc, i evidentment... 

L’altre dia, a la darrera festa que van fer, que va ser el dia 11, hi van anar i els van increpar 
només d’acostar-se els agents. (Veus de fons.) Sí, sí, el dia 11 de gener hi va haver una 
altra, sí. I bé, vull dir que davant del risc, la policia no pot entrar a interrompre una festa 
posant la seva seguretat personal en perill. Es va avisar els Mossos, Mossos no van poder 
venir a l’última, a la de l’1 de gener ni de broma podien venir, però a la de la setmana 
passada, la d’aquest cap de setmana, també es va avisar Mossos, per enviar reforços i 
decidir veure què es feia, i Mossos no va poder enviar, i van entrar quan ja no quedava 
pràcticament ningú. Però és molt difícil interrompre, això jo estic segur que vostè ho sap.  

El Sr. Vilà manifesta que jo entenc, però la pregunta és que tots sabem que aquestes festes 
hi ha un personatge que les organitza, i és reincident.  

El Sr. Alcalde manifesta que sí, sí, ho sabem –ho sabem. 

El Sr. Vilà manifesta que aquest Sr. s’ha tingut en compte? Serà multat? S’ha fet alguna 
cosa? 

El Sr. Alcalde manifesta que aviam, Sr. Vilà, és que la llei... Aviam, no es pot actuar fora de 
la llei ni es pot actuar de manera preventiva. No es pot actuar... Això dit pel cap de Mossos 
d’Esquadra, a part que ho sabem, i tots els que hem gestionat temes de seguretat ho sabem. 
Tu saps que van a muntar una festa, però és molt difícil actuar preventivament. Pots 
demanar si tenen permís, etcètera. No és el més aconsellable, no és el més aconsellable 
actuar preventivament. La manera d’actuar, ja li he dit, a la propera que facin, si és que la 
fan, ja s’ha determinat, ja s’ha definit una forma d’actuació, ja està ben lligat, i amb aquesta 
forma d’actuació estic ben segur que si en fan una altra serà la darrera, seguríssim. Però 
això està en mans, repeteixo, de Mossos d’Esquadra, de la Diputació, en mans dels serveis 
jurídics municipals, que hem parlat amb el propietari perquè ens verifiqui que realment no li 
ha donat permís a aquesta persona que fa aquestes festes. I estem trobant la manera, que 
no li puc jo ara expressar aquí, en públic, com comprendrà, de com tallar-ho. 

El Sr. Vilà manifesta que molt bé. Un altre tema. Vostè ha explicat de la platja, que hi ha 
solucions, sembla, sobre el paper. Més o menys, aquestes solucions on són? A quina part de 
la platja? O és que això és un núvol que volta encara i no és segur? 

El Sr. Alcalde manifesta que no, això ja li ho vaig... Jo crec que vostè ho sap, i ho hem 
explicat en diversos plens: cada ajuntament va dir quin tram de platja del seu municipi volia 
que s’estabilitzés de forma duradora, seguint una sèrie de criteris, de proximitat d’habitatges, 
d’accessos i demés. I nosaltres hem demanat que allà on hi hagi accessos de vianants, a 
l’altra banda hi ha d’haver sorra. I, per tant, fins el darrer accés de Santa Margarida, hem 
demanat que hi hagi sorra. I d’allà cap endavant és més del que es va regenerar la darrera 
vegada.  



 
 

 
 

56 
  

El Sr. Vilà manifesta que al darrere de l’accés de Santa Margarida parlem, eh? 

El Sr. Alcalde manifesta que sí, dels tres que hi ha, el darrer, el que hi ha davant del Quadis. 
Entre el Quadis i Romagosa, aquell... 

El Sr. Vilà manifesta que és el que estava pactat en el polígon. Més o menys en les 
entrades... 

El Sr. Alcalde manifesta que sí, sí. Allà on hi hagi un pas per anar a la platja, al darrere 
volem que hi hagi platja. Així està establert. Això fa ja més d’un any, sí. 

El Sr. Vilà manifesta que llavors, volia fer un parell de preguntetes així, més petites. La 
primera: si es controla, si és legal el magatzem que ha fet el Sr. Fitó al darrere de la 
gasolinera. L’altura és legal? Pregunto. 

El Sr. Alcalde manifesta que bé, això li ho contestarà la regidora d’Urbanisme.  

La Sra. Núria Pera Maltes, regidora d’Urbanisme, manifesta que sí, sí. Bé, jo ara aquí no tinc 
la llicència que té, però sí que hem inspeccionat, i el que està fent s’ajusta a llicència. Em 
sembla que l’inspector municipal hi ha anat un parell o tres de vegades, l’arquitecte també, i 
s’ajusta a llicència. A la llicència que li han donat. Jo ara aquí no la tinc, tècnicament, però 
l’informe... I a més a més a les comissions d’Urbanisme s’ha informat a bastament que sí, 
que s’ajusta a llicència.  

El Sr. Vilà manifesta que bé, jo estic d’acord amb què és un cas a seguir, però vull dir, jo em 
referiré ara a un tema que ja passa a comissió d’obres, com el tema de la propietat de la Sra. 
Pallerolas sota la carretera de Vilassar a Argentona, davant del Club Vilassar. Jo, és clar, fa 
uns quatre mesos que s’està parlant a la comissió d’obres, però no sé si es fa alguna cosa. 
Perquè, vaig a dir: primer, s’arregla una barraqueta de pou per fer un apartament –s’arregla 
una barraqueta de pou. L’inspector municipal se’n va allà, dóna part als tècnics. Al cap d’un 
temps, aquests Sr.s demanen permís per tancar la finca. Se’ls concedeix, sense que els 
tècnics municipals diguin: «Per favor, què heu fet aquí dintre?» I per últim, aquesta setmana 
es fa l’asfaltat d’entrada de la finca.  

Llavors, jo pregunto: per què no se segueix més seriosament? Per què no es diu a aquest 
Sr.: «Si vols que et donem permís per tancar la finca, a veure què has fet aquí dintre?» No 
sé, seguir una sèrie de rutines que, escolta, em sembla que és el correcte, perquè si no, 
tothom farà el que li dóna la gana. Perquè a més a més està davant de la cara de tothom, 
això, davant de la carretera. I molta gent que té una finca petita voldria fer una casa i no la 
pot fer perquè va per la via legal.  

Pregunto si se segueix bé això, i per què es dóna un permís quan hi ha un informe de 
l’inspector que aquest Sr. no compleix o fa les obres dintre d’una barraqueta. 

La Sra. Pera manifesta que de quin informe de quin inspector. 

El Sr. Vilà manifesta que el Sr. Tolrà va informar els tècnics municipals de com aquest Sr. 
arreglava la caseta del pou i feia un apartament. 
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La Sra. Pera manifesta que a veure, anirem al revés. Jo els informes que tinc, i potser vostè 
té la raó, a mi els tècnics m’informen, i a la comissió d’Urbanisme també s’informa, s’ha 
informat tres o quatre vegades, estem sobre el tema, aquests propietaris tenen llicència per a 
tancament perimetral de la finca, i un assabentat per pintar. A mi em consta que a l’inspector 
municipal se li ha dit però no ha pogut entrar a la caseta –no ha pogut entrar. Es requereix 
un altre tipus de permís. Em consta que demà, a molt estirar la setmana que ve, ha d’entrar 
a la caseta, llavors veurem què han fet, però de moment aquesta gent també s’ajusta a la 
llicència del que han demanat. Han demanat llicència per tancament perimetral de la finca, i 
un assabentat per pintar. Si vostè diu i sap, i ho ha vist –ho ha vist– que han fet obres a 
dintre, vostè pot denunciar-ho.  

El Sr. Vilà manifesta que ho ha de denunciar... 

La Sra. Pera manifesta que no tenim aquesta denúncia. 

El Sr. Vilà manifesta que doncs que ho digui davant meu, perquè davant meu... 

La Sra. Pera manifesta que d’acord. Vostè vingui demà... 

El Sr. Vilà manifesta que aquest Sr. va informar que es feien unes obres dins d’aquesta 
barraqueta de pou, i va informar als tècnics. 

La Sra. Pera manifesta que a mi el que em consta, i així ho hem manifestat sempre a la 
comissió d’Urbanisme, el tècnic, l’inspector municipal no ha denunciat obres. Ho revisaré –ho 
revisaré– puc estar equivocada.  

El Sr. Vilà manifesta que és una mentida, perquè a mi m’ha confirmat que sí que havia 
denunciat, i que els tècnics no li feien cas. 

La Sra. Pera manifesta que jo puc estar equivocada i ho comprovaré. Li agraeixo l’aportació.  

El Sr. Vilà manifesta que val. 

El Sr. Alcalde manifesta que en qualsevol cas, Sr. Vilà, m’agradaria que li quedés clar a 
vostè i a tothom que si es concedeix una llicència és perquè es pot concedir. Nosaltres no 
concedim res que no es pugui. Hi ha un informe tècnic al darrere, i, per tant, es pot concedir, 
tant en aquest cas com en l’anterior. 

El Sr. Vilà manifesta que no, però si hi ha una denúncia, si hi ha una denúncia anteriorment... 

El Sr. Alcalde manifesta que ho dic pel cas de Semillas Fitó també, el Sr. Fitó, perdó, que la 
llicència s’ajusta a planejament, i el que ha fet, de moment, s’ajusta a la llicència. Això és el 
que hem de controlar. 

El Sr. Vilà manifesta que la regidora ja m’ha dit que la Fitó és legal. Molt bé. Però és que jo 
comento una altra vegada la d’aquesta Sra. Pallerolas. Si aquesta Sra. demana per tancar la 
finca, i hi ha una denúncia, segons ha dit l’inspector municipal, per la qual ha fet obres... 
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El Sr. Alcalde manifesta que doncs la denúncia afectaria l’altra obra, però no el camí 
perimetral. 

El Sr. Vilà manifesta que bé, però s’ha de vigilar si és legal o no. 

El Sr. Alcalde manifesta que si ell té la llicència atorgada per fer un tancament perimetral, pot 
fer-ho. Després podrà fer dins el que vulgui o no, això ja ho decidirem. 

La Sra. Pera manifesta que m’agradaria puntualitzar que no tinc coneixement de la denúncia 
de l’inspector, i puc estar... És a dir, puc estar equivocada, eh?, però no tinc coneixement 
que l’inspector ens ho hagi denunciat formalment. Ho comprovarem. Li agraeixo una vegada 
més. 

El Sr. Vilà manifesta que si vol, em criden a mi, i jo també seré davant. 

La Sra. Pera manifesta que no, no és qüestió de fer careos, no és qüestió d’això, és qüestió 
que hi hagi la denúncia o no hi hagi la denúncia. 

El Sr. Vilà manifesta que el que no pot ser és que digui mentides a unes persones quan li 
comentin si està inspeccionant allò, val? 

La Sra. Pera manifesta que d’acord, d’acord. Li agraeixo l’aportació. Li agraeixo, i faré el 
seguiment.  

El Sr. Vilà manifesta que l’altre tema, per acabar, és que es va informar el mes de juliol, 
sembla ser, que s’arranjaria una mica el costat de la carretera en direcció Vilassar, des de la 
rotonda de Cabrera fins la Barca. Es començarà aviat això? 

El Sr. Alcalde manifesta que sí. Les coses sempre van més lentes del que un voldria. Avui 
m’han confirmat de la Diputació que ja estan convocant les empreses per licitar. Com ho 
adjudicaran per via negociat amb publicitat, han de convocarà entre tres i sis empreses per 
licitar-ho. Ho licitaran, i suposo que es farà dins d’aquest primer semestre, amb més retard 
del que estava previst. La idea era fer-ho a finals d’any, però s’ha endarrerit uns mesos. Però 
sí, sí, van endavant això, eh? 

El Sr. Vilà manifesta que molt bé, moltes gràcies. 

El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, gràcies a vostès. Bé, doncs, donem per tancat el Ple... 

(Se sent la Sra. Laspalas, que parla sense fer ús del micròfon.)  

(Se sent l’Alcalde que parla sense fer ús del micròfon.) 

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

 
Vist i Plau,  

El Secretari      L’Alcalde 


