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Ple ordinari de data catorze de maig de dos mil quinze. 
 
A Cabrera de Mar, comarca del Maresme, a catorze de maig 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, la Sra. Núria Pera Maltes, el Sr. Joan Vila Carbonell i la Sra. Joana Rodon 
Jacas. Excusa la seva assistència el Sr. José Ramón Villaverde Díez. 
 
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 dóna el bon vespre a tothom, benvinguts a la sessió ordinària del Ple 
Corporatiu corresponent al catorze de maig de dos mil quinze. Abans de començar, disculpar 
al Sr. Villaverde, que avui no ens acompanya perquè tenia una visita al metge que coincidia 
amb l’horari del ple. és possible que arribi més tard, però és molt possible que no es pugui 
incorporar. 

1. APROVACIO ACTES ANTERIORS 

El Sr. Alcalde manifesta que el primer punt que tenim és l’aprovació d’actes anteriors, 
concretament dues actes. La primera és la corresponent al ple ordinari del dia dinou de març 
de dos mil quinze. A veure si hi ha algunes esmenes a fer. Per part de l’oposició, hi ha 
alguna esmena a fer en aquesta acta? No? Membres de l’equip de govern? Algú té alguna 
esmena a fer? Sr. Abel? 

El Sr. Antoni Abel Nuri manifesta que sí, a la pàgina 21, penúltim paràgraf i penúltima línia, 
posa «es farà un parc igual». No, un «parc guau». Un «pipican», bé... Res més. 

El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. El Sr. Buxadé té alguna esmena també? 

El Sr. Joan Buxadé dóna el bon vespre. A la pàgina 5, al segon paràgraf, penúltima línia, diu: 
«Hi van haver 26.400 euros.» No, són 26.400.000 euros. Hi ha una petita diferència. 

El Sr. Alcalde manifesta que falten tres zeros, sí. 

El Sr. Buxadé manifesta que pàgina 7, segon paràgraf, última línia, diu: «600.000 euros de 
baixa.» No, «de caixa –de caixa». 

I finalment, a la pàgina 43 –pàgina 43– tercer paràgraf, penúltima línia, enmig de la línia diu: 
«Se’n deurà...» No, «se’n deurà», no, «s’endeutarà». «S’endeutarà més –s’endeutarà».  
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Res més. Gràcies. 

El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, gràcies. Per part meva en tinc algunes. La primera és a 
la pàgina 8, en el 5.1, en el segon paràgraf, a la tercera línia, al final de la meitat diu 
«documentació que els adjuntàvem al ple». No... Ara no entenc... Ah, no, perdó, perdó. És a 
sota, la paraula de sota –la paraula de sota. La quarta línia diu «que és l’article cinquè, que 
para d’exempcions i bonificacions.» En lloc de «para» és «parla d’exempcions i 
bonificacions». Al segon paràgraf del 5.1, quarta línia, diu que «para d’exempcions i 
bonificacions», i és que «parla –parla», falta una ela.  

Al següent paràgraf, la tercera línia, diu: «Plaça d’estacionament exclusió», posa «exclusió», 
i és exclusiu en lloc d’exclusió. «Estacionament exclusiu.»  

A la següent pàgina, a la pàgina 9, al darrer paràgraf, al final de la tercera línia, diu: «Tal i 
com hem rebut.» No, és «tal i com han rebut».  

I el següent és a la pàgina 23, al quart paràgraf, a la penúltima línia, diu: «Entre l’any 2008 i 
2020». No, és «entre l’any 2018 i 2020», el 2008 ja ha passat. És 18 en lloc de 8.  

El següent és a la pàgina 31, al setè paràgraf, que és el segon dels que tenen més d’una 
línia, a la penúltima línia, al final, diu: «No hagués dit, ha estat ajudat». En lloc de «ha estat 
ajudat», és «Estat, ajuda’m». A la penúltima línia, eh? Dit així, costa d’entendre. Diu: « 
Gestionar els seus propis recursos, no, hagués dit, Estat, ajuda’m», i aquí posa «ha estat 
ajudat». No té res a veure. 

I jo diria que això és tot. No, perdó, en queda una. A la pàgina 43, al darrer paràgraf, a la 
tercera línia, al centre diu: «I aquests 62.000 euros...» En lloc de 62.000 són 162.000 euros. 
Es refereix al PUOSC que ens havien adjudicat, de la teulada de Cal Conde. 

Molt bé, doncs, podem donar per aprovada l’acta corresponent al dinou de març de dos mil 
quinze? I passaríem a l’acta del ple extraordinari de data vint-i-set d’abril de dos mil quinze, 
que va ser el ple per assignar els membres de les meses per a les eleccions del proper vint-i-
quatre de maig. Hi ha alguna esmena a fer per part d’algú? No? Jo tampoc n’he trobat cap. 
No? Molt bé, doncs, la donem també per aprovada? 

El Consistori per unanimitat acorda aprovar l’acta de la sessió ordinària del Ple Municipal, 
corresponent al dia dinou de març amb les esmenes esmentades i aprovar l’acta del Ple de 
la sessió extraordinària corresponent al vint-i-set d’abril de dos mil quinze, sense esmenes. 
 
2. 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 les resolucions de l’alcaldia dictades fins a la 
data. 

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

3.1. APROVACIÓ DEL PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVE S, DEL PLEC DE 
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES I CONVOCATÒRIES DE LICITACI O PER A 
L’ADJUDICACIO PEL PROCEDIMENT OBERT DE LA MILLORA D ’EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA, EL SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA I EL SERVE I DE MANTENIMENT DE 
LA PISCINA MUNICIPAL I DEL PAVELLÓ DE CABRERA DE MA R 

E Sr. Alcalde manifesta que passem, doncs, al punt 3.1, que és l’aprovació del plec de 
clàusules administratives, del plec de prescripcions tècniques i convocatòries de licitació per 
a l’adjudicació pel procediment obert de la millora d’eficiència energètica, el subministrament 
d’energia i el servei de manteniment de la piscina municipal i del pavelló de Cabrera de Mar.  

Bé, aquest punt fa referència a què l’ajuntament, amb l’objectiu de reduir la despesa 
energètica que comporta el complex esportiu de la piscina i el pavelló, i d’acord amb estudis 
fets a la Diputació de Barcelona, pensem que és oportú aprovar el plec de clàusules 
administratives i tècniques, i treure, per tant, a licitació la contractació d’una empresa de 
serveis energètics que gestioni l’energia del complex de la piscina, incloent gimnàs, pàdel, 
més el pavelló. 

El contracte que proposem és per quinze anys i per un valor estimat d’un total 
d’1.241.975,10 euros, pel total dels quinze anys, que és la resulta de multiplicar 82.798,34 
euros per aquests quinze anys. Aquest és el preu de sortida per adjudicar en el seu moment 
a l’empresa, que a més, lògicament, milloraria aquest preu, i compleixi amb totes les 
condicions que aquí s’especifiquen. L’objectiu, com hem dit, és reduir els consums 
energètics i fer que arribin a un import que permeti que ho pugui assumir l’empresa 
concessionària de la piscina. Fins ara, sapigueu que qui estava assumint tota la despesa 
energètica de la piscina era l’ajuntament, des de fa molts anys, i la despesa energètica és 
elevada, eh? Estem parlant del voltant de 80-90.000 euros cada any.  

Evidentment, l’ajuntament seguirà assumint la part corresponent del pavelló, aquí es licita tot 
junt, piscina i pavelló, però està estimat perfectament i se separarà en comptadors què 
correspon a cadascun dels equipaments, però la idea és provocar, a través d’inversions que 
haurà d’anar implementant aquesta empresa que gestioni l’energia de la piscina, provocar, 
com dic, estalvis que permetin que l’empresa concessionària de la piscina pugui assumir 
aquest import, i, per tant, deixi de pagar-ho l’ajuntament. Per tant, serà un estalvi futur per a 
l’ajuntament, que, com dic, deixarà d’assumir aquesta despesa energètica. 

Aquest pas és previ a la licitació de l’explotació de la piscina, que la tenim pendent, que 
havia caducat al novembre, i que estem ara en una prorroga, i que esperem que aquest estiu 
es pugui treure a licitació, però primer hem de treure la licitació de la gestió energètica, de la 
qual es farà càrrec una empresa que coneix, el tipus d’empresa que fan la gestió energètica 
d’equipaments o d’infraestructures són empreses de serveis energètics, el que segurament 
algú haurà sentit, que és una ESE, es coneix com a ESE, empresa de serveis energètics.  
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Entre les inversions que hi ha previstes per generar aquests estalvis n’hi ha una d’important, 
que és la instal·lació d’una caldera de biomassa, caldera el projecte de la qual ja es va 
aprovar, va passar per comissió informativa, i que ha estat fruit d’un projecte que hem 
treballat conjuntament amb la Diputació de Barcelona, que a més ens donarà una subvenció 
per a la instal·lació d’aquesta caldera de 100.000 euros. La caldera sabeu que té un preu de 
venda al públic, després aquest preu millorarà, quan s’adjudiqui, lògicament, uns 270.000 
euros, doncs, 100.000 dels quals els aportarà la Diputació de Barcelona. 

I per part de l’ajuntament, el compromís que adquirim des d’aquest plec de clàusules és que 
afrontarem nosaltres el canvi de les dues màquines deshumectadores, que no funcionen bé 
pràcticament des del primer dia, des de fa més de deu anys, i que s’han de canviar, no per 
generar més estalvi energètic sinó per generar un major confort a tota la instal·lació de la 
piscina. Aquest és el compromís que adquirim nosaltres, de canviar-ho en els primers dos 
anys. 

Això vol dir que l’empresa concessionària futura de la piscina, un cop s’hagi licitat la gestió 
energètica, haurà d’afrontar aproximadament –aproximadament– una factura anual d’uns 
60.000 euros. Fins ara l’import anual era d’uns 80-90.000, ho afrontava, ho absorbia 
íntegrament l’ajuntament, ara la intenció és que aquest import, gràcies a aquestes 
inversions, baixi, i que, per tant, ho pugui afrontar l’empresa que exploti la piscina, el gimnàs, 
el pàdel, etcètera.  

Bé, tant el plec de clàusules administratives com tècniques és bastant feixuc, els vam enviar 
la setmana passada als membres de l’oposició. És un tema complex, no sé si algú hi té 
algun dubte, si han pogut consultar amb l’enginyera tècnica municipal, que és qui ha portat el 
tema, però en qualsevol cas la informació està donada. I ara és el seu torn de paraula, si 
tenen alguna cosa a comentar, algun dubte? Si és un dubte tècnic, difícilment els podrem 
contestar, però bé, ho intentarem, farem el possible. 

Endavant, Sra. Yolanda Laspalas Cantón, regidora de grup municipal del Partit Popular 
català. Digui.  

La Sra. Laspalas manifesta que buenas tardes. Que la adjudicación… O sea, es el plec de 
clausules administrativas, y luego la convocatoria… 

El Sr. Alcalde manifesta que esperi un segon, no se sent gaire, no sé bé el motiu. Està encès 
–està encès– però no se sent. 

La Sra. Laspalas manifesta que y ahora? 

El Sr. Alcalde manifesta que no. Jo trobo que el meu se sent molt, massa, i el seu... 

La Sra. Laspalas manifesta que hola? Ahora sí. Que el plec de cláusulas administrativas, o 
sea, la aprobación es del plec de cláusulas administrativas, y luego la convocatoria de 
licitación. Porque ya sabemos que… 
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 El Sr. Alcalde manifesta que bé, no, es convoca justament... O sigui, s’exposa públicament 
el plec de clàusules i es dóna un termini d’exposició pública perquè les empreses es puguin 
informar, i llavors presentin les seves ofertes. És com qualsevol procés de licitació. 

Gent per Cabrera? Anna Maluquer? 

La Sra. Anna Maluquer Ferrer, regidora del grup municipal de Gent per Cabrera, manifesta 
que sí, bona tarda a tothom. A nosaltres ens sembla molt bé que es vulgui estalviar, el que 
passa és que com vostè mateix ha dit, això se’ns va enviar la setmana passada, és un plec 
de clàusules feixuc, i pensem que és una mica precipitat. O sigui avui, a l’últim ple..., bé, no 
sé si és el darrer ple... 

El Sr. Alcalde manifesta que sí, sí. 

La Sra. Anna Maluquer manifesta que doncs, en el darrer ple aprovar aquest tema, amb 
aquesta inversió de 270.000 euros per molt que hi hagi la subvenció de la Diputació de 
100.000 euros, no sé, ens sembla tot una mica agafat pels pèls, eh? A més a més, vostè 
està aquí prenent una decisió que ja hipoteca el futur govern. No sé, potser vostè té claríssim 
que serà vostè, però això és així.  

No sé, nosaltres votarem en contra perquè ens sembla poc ètic que això es presenti en 
aquest últim ple, amb poc temps per poder estudiar la informació, a part que sí que ens hem 
estat mirant coses i hi ha alternatives també a la biomassa, perquè en aquest plec de 
clàusules es diu que la biomassa serà d’estella, que no és el mateix que el pellet, que és 
bastant més calorífic, i que a més a més provindrà dels boscos del Maresme. O sigui, en 
quatre dies tindrem els boscos arrasats, no?, perquè la Diputació em sembla que és una 
cosa que va fomentant als diferents municipis, i no sé, no ho veiem clar, pensem que és una 
cosa que s’hauria d’haver consensuat, eh? Allò que dèiem, que són coses a quinze anys, i 
valdria la pena... 

El Sr. Alcalde manifesta que molt bé... 

La Sra. Maluquer manifesta que no, no, un momentet. Valdria la pena, doncs, haver 
consultat amb l’oposició i haver-ho treballat més conjuntament, eh? Aquí... No sé, a mi 
m’agradaria saber si tot el govern també està d’acord amb tot això, amb aquets tema. Si és 
una decisió consensuada o no, perquè a mi m’han arribat veus que no ho és.  

El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, jo li ho explico, Sra. Maluquer. I bé, el primer que li he 
de dir, ha fet referència a què és poquet i que s’havia d’haver consensuat. Justament quan li 
vam entregar, si des de llavors fins ara tenia algun dubte potser hi ha hagut moltes 
oportunitats manifesta. No sé qui està jugant més, anem a dir... Nosaltres per descomptat 
no, no estem jugant amb cap interès polític en aquest tema. El fet..., diu que s’ha precipitat? 
No, a veure, ja li dic que estem fora de termini de la licitació de la piscina, per tant, esperar 
dos mesos més, pensem que de forma prescindible, doncs, no calia, per això ho hem portat.  
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A més, el tema ve treballat amb la Diputació des de fa un any, any i mig aproximadament, 
eh? Vull dir que no és fruit de corre, corre, que s’acaba el temps, sinó que senzillament hi ha 
un ple ordinari, aquest govern governa des del primer fins l’últim dia, i aquesta és una 
qüestió que pensem que és beneficiosa per al poble, i, per tant, endarrerir-ho dos mesos 
seria un perjudici. 

Hi ha una cosa que no estic segur si vostè ha entès bé o no. Diu que comporta una inversió 
de 270.000 euros. Aquesta inversió no l’hauria de fer l’ajuntament, la inversió la fa l’empresa 
adjudicatària del contracte, no la fa en cap cas l’ajuntament, aquesta inversió. A l’ajuntament 
justament això no li ha de costat diners, més que el canvi de les deshumectadores, que 
s’hauria de fer igualment sí o sí.  

Després diu que ens hipoteca... 

La Sra. Maluquer manifesta que i quin cost té això? 

El Sr. Alcalde manifesta que un moment, un moment, després, esperis. Jo m’he esperat, ara 
li toca esperar-se a vostè. Hipoteca. Diu que això ens hipoteca quinze anys. No, no, no és 
que ens hipotequi. A veure, primer, si calgués... Ara es posa a exposició pública, s’aprova el 
plec de clàusules i es posa a exposició pública. Fins que un contracte no està adjudicat es 
pot tirar enrere. Fins el minut abans d’adjudicar-lo es pot tirar enrere sense cap cost 
absolutament per a ningú. Per tant, si hi ha un canvi de govern, i el govern entrant considera 
que per qualsevol motiu –que jo no el sé veure, eh?– això no és convenient, doncs, ho 
podria tirar enrere perfectament. Per tant, no estem hipotecant res.  

I després, pel que fa als pellets, a veure, els pellets normalment és un dels sistemes de 
combustió de biomassa aplicable als sistemes de calefacció domèstica. Quan és calefacció 
per a equipaments és estella, i estella... Sí, sí, d’estella hi ha diferents graus de qualitat, i en 
aquest cas està contemplat estella de la màxima qualitat.  

I pel que ha comentat d’arrasar els boscos, bé, permeti’m que li digui que és tot el contrari. 
Els boscos es netegen per prevenció d’incendis, es netegen les franges, i és l’aprofitament 
de l’estella dels arbres que es netegen per a protecció d’incendis que s’aprofita com a 
biomassa per a les calderes de biomassa. És tot el contrari. 

La Sra. Maluquer manifesta que bé, jo és el dubte que li plantejo. Jo m’he estat informant 
també, i he estat mirant coses i documentació, i precisament l’estella no és el millor 
combustible per a la biomassa, hi ha molts llocs que s’han trobat amb problemes.  

El Sr. Alcalde manifesta que per fer servir estella inadequada.  

La Sra. Maluquer manifesta que jo he vist equipaments que fan servir pellets.  

El Sr. Alcalde manifesta que i jo he vist equipaments que fan servir estella i estan 
contentíssims. Sí, sí, els hem anat a veure, de la mà de la Diputació... 

La Sra. Maluquer manifesta que jo també tinc pendent una visita, però bé, doncs... 
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El Sr. Alcalde manifesta que però només dir una cosa: vostè no ho ha plantejat com a dubte, 
ho ha plantejat com a asseveració, eh?, que és diferent. 

La Sra. Maluquer manifesta que com a, perdó? 

El Sr. Alcalde manifesta que ho ha asseverat, ho ha assegurat. 

La Sra. Maluquer manifesta que el què? 

El Sr. Alcalde manifesta que això, que arrasaríem els boscos. Sí, sí. 

La Sra. Maluquer manifesta que bé, és una manera de parlar. No, però clar... I quins boscos, 
i de qui són els boscos, i quan els propietaris dels boscos doncs no... Tu intentes demanar 
que et netegin un bosc i ningú troba la manera de treure’n rendiment. Al Maresme quins 
boscos tenim? Quins boscos tenim al Maresme? És serralada litoral, és un terme protegit 
mediambientalment.  

El Sr. Alcalde manifesta que però què hi té a veure? Justament els parcs protegits són els 
que més es netegen, el parc de... Sí, home, el Parc del Corredor, Montnegre i Corredor, és 
on més es netegen totes les franges a tocar de la carretera, a tocar de les urbanitzacions, 
etcètera. Això, hi insisteixo, eh?, no només no és un problema sinó que és un avantatge 
fantàstic que pot repercutir en Cabrera o no, però en el Maresme segur, perquè és una 
manera de fer gestió forestal, ajudar la protecció contra incendis, fer que els propietaris en 
puguin treure un rendiment, i hi estan a favor, l’associació de propietaris sempre ha estat a 
favor de la gestió forestal. Tenim una explotació d’estella a tocar de Cabrera, aquí, a 
Argentona, que vam anar a visitar en el seu moment de la mà de la Diputació, que hi treballa 
molt bé, que els seus clients estan súper contents, i, per tant, això és un tema que tancant el 
cercle pot ajudar molt en un futur també a cuidar l’entorn del municipi, i pel tema de protecció 
d’incendis, les dues coses alhora.  

La Sra. Maluquer manifesta que no sé, jo penso que el tema de la biomassa és un tema 
controvertit, que no... 

El Sr. Alcalde manifesta que per què controvertit? 

La Sra. Maluquer manifesta que per això, perquè jo també he sentit opinions diferents, i amb 
això que li dic de l’estella sobretot, o sigui, que el pellet és molt eficaç però que l’estella no ho 
és tant. 

També hi ha la cogeneració de gas, que també és una manera d’escalfar, i que s’aprofita 
molt més tota l’energia que es desprèn.  

El Sr. Alcalde manifesta que sí, de sistemes n’hi ha, i jo en conec uns quants, després 
d’haver treballat onze anys al sector, en conec uns quants. Els explico... 

La Sra. Maluquer manifesta que val, doncs, aleshores també... Bé, ens n’hagués pogut 
informar abans, no sé.  
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El Sr. Alcalde manifesta que home, si m’ho haguessin preguntat... Els vam enviar... 

La Sra. Maluquer manifesta que si fa un any i mig que vostè està treballant en aquest sentit, 
doncs, per què no ho comunica a l’oposició? No sé, és que tot funciona així. 

El Sr. Alcalde manifesta que treballant els tècnics. No, tot no funciona així. Això ho treballen 
els tècnics, els tècnics amb la Diputació.  

La Sra. Maluquer manifesta que bé, però els tècnics treballen perquè algú els ho demana, 
no? 

El Sr. Alcalde manifesta que home, treballar sí, home, els demana que busquin fórmules de 
generar estalvi, amb això estem tots d’acord, no?, que l’estalvi és bo.  

La Sra. Maluquer manifesta que sí, sí, evidentment. 

El Sr. Alcalde manifesta que li ho explico. Com qualsevol sistema, com qualsevol tecnologia 
nova, al principi tenen problemes. La biomassa, les primeres calderes que es van instal·lar, 
moltes treballaven amb estella que barrejava estella de pi, o d’arbres, amb estella de mobles, 
per entendre’ns. Ho barrejaven tot, i això donava una estella de molt mala qualitat. Això està 
filtrat, està depurat, i ara a les explotacions ja se’ls exigeix una qualitat d’estella, es fan 
inspeccions, etcètera. Vull dir que és un tema que ja ha passat. Com a qualsevol tecnologia, 
els primers anys es fan veritables barbaritats, però ara les calderes de biomassa que s’estan 
instal·lant últimament es fan com Déu mana. Sí, sí, amb això hi pot comptar, segur. 

La Sra. Maluquer manifesta que bé, són opinions. Sí, sí. 

El Sr. Alcalde manifesta que bé, són opinions però... Els temes tècnics, Sra. Maluquer... 

La Sra. Maluquer manifesta que no, però és que jo també he parlat amb tècnics, i tampoc ho 
tenen tan clar. No sé, vull dir... 

El Sr. Alcalde manifesta que no, no, igual que en jardineria, cada jardiner té les seves 
teories, i en sistemes de climatització hi ha defensors de sistemes elèctrics, de sistemes 
mixtes, calderes de condensació. També és un tema... Hem valorat alternatives. Als tècnics 
vam dir: «Escolteu, valoreu alternatives.» Els ho vam demanar fa un mes, i vam dir: «Una 
caldera de condensació sortiria més rendible? No.» Per què? Perquè hem fet els càlculs de 
consum i demés, i no sortiria més rendible. Energia solar. Instal·lació d’energia solar 
fotovoltaica, per escalfar la piscina. Sortiria més rendible? Es va fer el càlcul. No. De tots els 
sistemes alternatius que hem demanat estimacions i estudis, el que surt més favorable és la 
instal·lació de la caldera de biomassa. 

La Sra. Maluquer manifesta que i les plaques que hi ha a la piscina, fotovoltaiques, d’energia 
solar? 

El Sr. Alcalde manifesta que són per escalfar l’aigua calenta del pavelló. En el seu dia es van 
instal·lar amb aquest propòsit. 
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La Sra. Maluquer manifesta que i funcionen? Estan en marxa? 

El Sr. Alcalde manifesta que sí. Ara estan pendents que el dipòsit acumulador va tenir un 
problema i no ha funcionat durant un temps, però està previst arreglar-ho, sí, sí. Però estan 
en perfecte estat.  

La Sra. Maluquer manifesta que no sé... Nosaltres hi votarem en contra. 

El Sr. Alcalde manifesta que bé, no, no, llibertat absoluta de vot, evidentment, eh? 

Molt bé. Doncs, sotmetem aquest punt a votació. 

Vots a favor? 

El Sr. Antoni Abel Nuri, regidor d’Obres Públiques i Serveis, manifesta que a veure, nosaltres 
hi votarem a favor, però amb una observació, eh? Com ha dit en Jordi, el pròxim govern, el 
govern que surti de les properes eleccions, podrà, perquè pot, cancel·lar-ho si convé, perquè 
crec que..., i sense cost, evidentment, perquè no s’haurà encara fet l’actuació, eh? Per tant, 
considero que en principi, si és per guanyar temps i el govern que surti, proper, hi està 
d’acord, que ho faci. Però jo crec de totes maneres que s’ha de fer un estudi més profund a 
nivell d’altres sistemes, eh? Vull dir, crec que s’hauria de fer.  

Ara, també és veritat que corre pressa, perquè portem molt de retard amb la licitació de la 
piscina, van passant els mesos, ara passarà un altre mes més, i és clar, això no acabarà 
mai. Per tant... Per això, sempre hi ha la d’això, si el pròxim govern diu: «Escolta, això creiem 
que no és convenient, considerem que s’ha d’aturar dos mesos més.» Serà ja el pròxim 
govern qui ho decidirà, eh? 

Res més, gràcies. 

La Sra. Maluquer manifesta que aleshores, vostè el que m’està dient és que és feina 
invertida malaguanyada també, no?, dels tècnics, quan també estaven amb la licitació del 
tema de les escombraries, que em sembla que al final tampoc no s’acaba d’obrir el tercer 
sobre. Ja sé que hi ha un període de tres mesos, eh?, però vaja, també és una inversió 
important que també ha caducat la concessió, no?, i, en fi, no sé... A nosaltres ens sembla 
això, que és una mica forçat.  

El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Bé, sotmetem el punt a votació. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Molt bé. Doncs, queda aprovat amb 6 vots a favor, 3 vots en contra, de Gent per Cabrera, i 1 
abstenció, del Partit Popular. 
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Sotmès l’assumpte a votació, el Consistori per 6 vots a favor (3 CIU, 2 ERC i 1 AI-CM), 3 vots 
en contra (3 GXC) i 1 abstenció (1 PPC), acorda: 
 
Primer:  Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions 
tècniques particulars que han de regular l’adjudicació de la millora d’eficiència energètica, el 
subministrament d’energia i el servei de manteniment de la piscina municipal i del pavelló de 
Cabrera de Mar. 
 
Segon:  Aprovar l’expedient de contractació pel procediment obert, amb més d’un criteri 
d’adjudicació, tramitació ordinària. 
 
Tercer:  Convocar licitació pública per a l’adjudicació de l’esmentat contracte mitjançant la 
publicació de l’Anunci corresponent en el Diari Oficial de la Unió Europea, en el Butlletí 
Oficial de l’Estat, en el Butlletí Oficial de la Província, en el Tauler d’Anuncis de la Corporació 
i al Perfil del Contractant de l’Ajuntament. 
 
Quart: Facultar a l’Il·lm. Sr. Alcalde tan àmpliament com sigui menester i en dret es 
requereixi per a l’efectivitat dels presents acords. 
 
4. HISENDA  

4.1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI TIPUS SOBRE L ’ASSUMPCIÓ DE 
FUNCIONS D’ASSISTÈNCIA EN LA GESTIÓ ECONÒMICA LOCAL  PER LA DIPUTACIÓ 
DE BARCELONA 

El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, passem al següent punt, que és l’aprovació, si escau, 
del conveni tipus sobre l’assumpció de funcions d’assistència en la gestió econòmica local 
per la Diputació de Barcelona. Ens presenta aquest punt el Sr. Joan Buxadé i de la Torre, 
regidor d’Hisenda i Serveis Interns.  

Endavant. 

El Sr. Joan Buxadé i de la Torre, regidor d’Hisenda, dóna el bon vespre. Últimament, la 
normativa econòmica i comptable de les hisendes locals està suportant uns canvis molt forts. 
Des de fa al voltant d’uns catorze anys, l’ajuntament, tot el procés comptable el té amb uns 
aplicatius d’una empresa que ens els ha anat actualitzant en funció de les normes que han 
anat sortint, però últimament ens hem trobat amb molts problemes. Problemes molt seriosos 
que inclús ens han provocat que estats o informació que ens demana el ministeri ens ha 
estat molt difícil poder remetre-la, perquè els aplicatius que teníem no donaven la resposta 
que nosaltres desitjàvem, d’acord? 

Aquest any hi ha hagut un gran canvi comptable, la comptabilitat ha canviat totalment del 
que era respecte a anys, exercicis anteriors, i amb aquest aplicatiu que tenim actualment, o 
que teníem fins el dia d’avui, tenim greus problemes. Això ens ha portat a informar-nos d’un 
altre tipus d’alternatives, i ja coneixíem però no sabíem ben bé la seva importància i el seu 
suport. Hem parlat amb la Diputació, i la Diputació dóna una solució molt bona a tota aquesta 
problemàtica.  



 
 

  

11 
 

Llavors, la decisió que s’ha pres des de l’ajuntament és oblidar-nos de l’aplicatiu que teníem 
fins ara i passar-nos a les mans de la Diputació, que a part de donar-nos l’aplicatiu en sí, a 
més ens dóna tot una sèrie d’assessorament sobre cadascuna de les noves normatives que 
van sortint, d’acord? I aquest és el motiu de la proposta que ara vaig a llegir.  

«Objecte. Aprovació conveni tipus sobre l’assumpció de funcions d’assistència en la gestió 
econòmica local per la Diputació de Barcelona. L’objecte d’aquest conveni el constitueix 
l’assumpció per la Diputació de Barcelona de l’assistència de la gestió econòmica per 
l’AEGEL, l’assistència tècnica en matèria econòmica i comptable, com el manteniment i 
actualització de les eines informàtiques a les quals l’ajuntament tindrà accés, i les activitats 
complementàries o derivades. 

Les raons que justifiquen l’encomanda de gestió són l’existència d’una necessitat de suport 
en la gestió econòmica, un àmbit marcat per una constant adaptació normativa i d’adequació 
a noves formes de gestió, la mancança dels mitjans tècnics idonis per a la gestió 
informatitzada de la comptabilitat i d’altres eines de gestió econòmica, amb els requisits 
d’actualització i manteniment que actualment exigeixen les modernes aplicacions per tal 
d’assegurar la confidencialitat, seguretat de dades y acompliment de retiment d’informació 
obligatòria.  

Complementari a aquest conveni es disposa d’un protocol que regula el funcionament dels 
serveis, els quals incideixen especialment en els sistemes d’informació de l’àmbit 
economicofinancer. Els serveis d’assistència són els següents.» O sigui, aquests són els 
serveis que ens dóna la Diputació, o que ens donarà. «El suport a la gestió comptable, el 
servei de recepció de factures per via electrònica, el suport a la gestió financera, el suport al 
tractament de l’inventari, el suport en matèria de subvencions, el suport en gestió digital de la 
despesa, el suport en l’obtenció de cost efectiu i els costos dels serveis, la realització 
d’estudis econòmics i financers, la realització d’inventaris de béns, i la formació i 
assessorament en matèria econòmica i financera.  

Per articular jurídicament l’encomanda de gestió d’assistència en gestió econòmica, la 
Diputació de Barcelona ha elaborat l’esmentat conveni tipus. 

Per tot l’exposat, es proposa al ple, primer, aprovar l’encomanda de gestió en favor de la 
Diputació i del model de conveni tipus; segon, facultar l’il·lustríssim Sr. Alcalde tan 
àmpliament com sigui menester i en dret es requereixi per a l’efectivitat dels presents acords; 
tercer, notificar el present acord a la Diputació de Barcelona als efectes procedents.» 

Un punt a afegir aquí és que l’aplicatiu informàtic que fins ara hem tingut amb aquesta 
empresa que ens ha donat el suport, tenia un cost. Aquest suport de la Diputació, el cost és 
zero. Ara anem a fer la... 

El Sr. Alcalde manifesta que gràcies, Sr. Buxadé. Alguna opinió o pregunta? Sra. Laspalas. 

La Sra. Yolanda Laspalas Cantón, regidora del grup municipal del Partit Popular català, 
manifesta que me parece muy positivo y votaremos a favor… No se oye. Que votaremos a 
favor. ¿Ya está? 
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El Sr. Alcalde manifesta que ara sí. Gràcies.  

Gent per Cabrera? Sra. Maluquer, no vol dir res? Molt bé.  

Doncs, sotmetem aquest punt a votació.  

Vots a favor? 

Doncs, queda aprovat per unanimitat dels assistents, 10 vots a favor. Gràcies. 

Sotmès l’assumpte a votació, el Consistori per unanimitat dels assistents, acorda: 
 
Primer.  Aprovar l’encomanda de gestió en favor de la Diputació i del model de Conveni-tipus 
sobre l’assumpció de funcions d’assistència en la gestió econòmica local per la Diputació de 
Barcelona. 
 
Segon.  Notificar els presents acords a la Diputació de Barcelona, als efectes procedents. 
 
Tercer.  Facultar a l’Il·lm. Sr. Alcalde tan àmpliament com sigui menester i en dret es 
requereixi per a l’efectivitat dels presents acords.  
 
4.2. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’AMPLIACIÓ DE DELEGAC IÓ DE RECAPTACIÓ PER 
PART DE L’ORGT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

El Sr. Alcalde manifesta que passem al següent punt, que és el punt 4.2, aprovació, si escau, 
de l’ampliació de la delegació de recaptació per part de l’ORGT de la Diputació de 
Barcelona. Ens presenta aquest punt també el Sr. Joan Buxadé i de la Torre, regidor 
d’Hisenda i Serveis Interns.  

El Sr. Joan Buxadé i de la Torre, regidor d’Hisenda, dóna el bon vespre. Com vostès ja 
coneixen, la recaptació de la majoria dels impostos i taxes del nostre ajuntament des de l’any 
2005 –crec que és el 2005– l’està portant, el fa la Diputació a través de l’ORGT. En el seu 
inici vam passar uns determinats impostos i determinades taxes, i al llarg d’aquests anys 
s’ha anat, diferents recaptacions que havíem de fer les hem anat incorporant.  

L’acord que presentem avui dia és sobre tres temes. No llegiré tota la proposta perquè és 
molt llarga, sinó que només em centraré en els punts més concrets. Els acords són, el primer 
diu: «Delegar en la Diputació de Barcelona perquè, mitjançant el seu organisme de gestió 
tributària, exerceixi, per compte d’aquesta corporació, les competències de recaptació dels 
ingressos de dret públic municipal que a continuació s’especifiquen.» Aquest són els de preu 
públic per la prestació del servei d’atenció domiciliària, que fins ara ho feia l’ajuntament, i el 
preu públic per la utilització de les instal·lacions i locals municipals. O sigui, a partir d’aquests 
moments es faran càrrec la Diputació de la recaptació d’aquests preus.  

«El segon punt és modificar l’abast de delegació efectuada a la Diputació de Barcelona amb 
anterioritat a aquesta data, de la facultat de recaptació de les quotes d’urbanització.» Les 
possibles quotes d’urbanització que ens puguin vindre a partir d’ara, aquestes quotes també 
la recaptació serà a través de la Diputació de Barcelona, de l’ORGT, d’acord?  
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Aquests són els dos punts més importants. Hi ha uns altres punts que parlen, però són els 
genèrics que sempre, quan es fa una..., quan a la Diputació li passem uns drets d’aquests, 
sempre ens fa una sèrie de punts, que jo penso que ja són coneguts i que ens els podem 
estalviar, excepte que algú té interès en el seu detall, detall que l’oposició ja té.  

Per tant, l’últim punt, el cinquè, diu: «Notificar aquest acord de delegació a la Diputació de 
Barcelona als efectes que per la seva part es procedeixi a l’acceptació de les delegacions 
conferides, així com la delegació modificada. Un cop acceptades les delegacions, la 
Diputació de Barcelona les publicarà, juntament amb la referència a llur acceptació, tant al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona com a Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, i també a la seu electrònica de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació 
de Barcelona.» 

Gràcies. 

El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Gràcies a vostè, Sr. Buxadé. Donem la paraula als 
grups de l’oposició. Alguna pregunta? No? Tampoc, Gent per Cabrera? D’acord.  

Doncs, sotmetem aquest punt a votació. 

Vots a favor? 

Doncs, queda aprovat per unanimitat dels assistents, 10 vots a favor. Gràcies.  

Sotmès l’assumpte a votació, el Consistori per unanimitat dels assistents, acorda: 
 
Primer.  Delegar en la Diputació de Barcelona perquè mitjançant el seu Organisme de Gestió 
Tributària exerceixi, per compte d’aquesta Corporació, les competències de recaptació dels 
ingressos de dret públic municipal que a continuació s'especifiquen: 
 

· Preu públic per la prestació del servei d'atenció domiciliària. 

· Preu públic per la utilització de les instal·lacions i locals municipals. 

Les funcions que en relació a aquests preus públics es deleguen són: 
 

· Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 

· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 

· Dictar la provisió de constrenyiment. 

· Liquidació d'interessos de demora. 

· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 

· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 

· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
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Segon. Modificar l'abast de la delegació efectuada a la Diputació de Barcelona amb 
anterioritat a aquesta data de les facultats de recaptació de les Quotes d'urbanització , en el 
sentit de delegar les funcions de recaptació que a continuació es detallen: 
 

· Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 

· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 

· Dictar la provisió de constrenyiment. 

· Liquidació d'interessos de demora. 

· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 

· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 

· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 

Tercer.  L'Ajuntament podrà convenir amb l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació 
de Barcelona, la realització d'actuacions de recaptació procedents, respecte a d'altres 
conceptes diferents dels assenyalats en aquest acord, amb subjecció als criteris emanats per 
la Junta de Govern de l'ORGT. 
 
Quart.  La delegació conferida de l’exercici de les competències descrites en aquest acord es 
regeix per les següents regles: 
 

Regla primera. La delegació atorgada i les delegacions especificades en aquest 
acord tenen caràcter general i una duració de dos anys a comptar des de la data 
d’acceptació per part de la Diputació de Barcelona.   
 
Tanmateix, el temps de durada de la delegació s'entendrà prorrogat tàcitament per 
períodes consecutius d'un any, si cap de les dues parts no comunica la seva decisió 
de donar-la per finida amb una antelació mínima de sis mesos. 
 
Regla segona. L’exercici de les facultats delegades s’ajustarà als procediments, els 
tràmits i les mesures en general, relatives a la gestió tributària, que estableixen tant 
la Llei d’hisendes locals com la Llei general tributària i les seves normes de 
desplegament, així com a allò que s’estableix en l’Ordenança general de gestió, 
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, la gestió dels quals 
ha estat delegada en la Diputació de Barcelona. 
 
En particular, pel que respecta a la recaptació, en període de pagament voluntari i en 
període executiu, s’aplicarà el Reglament general de recaptació i la normativa 
concordant. 
 
Regla tercera. Les facultats delegades seran exercides pels òrgans de la Diputació 
de Barcelona i del seu Organisme de Gestió Tributària, conforme el que disposen els 
Estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària, el seu Reglament orgànic i l’Ordenança 
general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, la 
gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona.  
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Per la seva banda, l'Ajuntament podrà emanar instruccions tècniques de caràcter 
general i recavar, en qualsevol moment informació sobre la gestió. 
 
Regla quarta. L’Organisme de Gestió Tributària percebrà, com a compensació 
econòmica per les despeses que hagi d'atendre per portar a terme amb eficàcia la 
prestació del servei objecte de la delegació conferida, la taxa per la prestació de 
serveis i la realització d’activitats necessàries per a l’exercici de les funcions de 
gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, 
regulada en l’ordenança fiscal que estigui vigent en cada exercici.  

 
Regla cinquena. L’Ajuntament podrà sol·licitar bestretes ordinàries a compte de la 
recaptació dels impostos sobre béns immobles i sobre activitats econòmiques, si 
aquests tributs figuren entre els tributs delegats.  L’atorgament d’aquestes bestretes, 
llur quantia i condicions es regeix pels criteris que estableixi la Junta de Govern de 
l’Organisme de Gestió Tributària. 
 
En circumstàncies singulars, el president de l’ORGT podrà aprovar bestretes 
extraordinàries. En aquest supòsit, l’Ajuntament assumirà el cost financer que 
representi per a l’ORGT  la disponibilitat de fons aliens. 
 
Regla sisena. L'aplicació comptable i les transferències de les quantitats recaptades 
per l’ORGT a l’ajuntament es regiran per les normes següents: 
 

1. L’aplicació comptable, amb el detall de les quantitats recaptades per cada 
concepte d’ingrés, i la transferència de la recaptació la realitzarà l’ORGT a 
l’Ajuntament  de forma quinzenal. 

 
2. Els comunicats d’aplicació comptable detallaran les quantitats liquidades 

pels diversos conceptes, les anul·lacions de liquidacions i les devolucions 
d’ingressos indeguts aprovades dins el període quinzenal anterior, amb les 
especificacions necessàries per poder registrar les operacions resultants en 
la forma imposada per la Instrucció de comptabilitat de les corporacions 
locals. 

 
3. L'Organisme de Gestió Tributària liquidarà i recaptarà, per delegació de 

l'Ajuntament, interessos de demora pel temps transcorregut des de la 
conclusió del període de pagament voluntari fins al moment en què tingui lloc 
el pagament del deute, al tipus d'interès establert a la normativa vigent.  

 
4. L’import de la bestreta ordinària a què es refereix la regla cinquena serà 

abonada conjuntament amb la primera transferència del mes pel concepte 
de recaptació. 

 
5. Pel que fa a la recaptació per l'Impost sobre activitats econòmiques, es 

transferirà a l’Ajuntament la part d'ingressos que corresponen a la quota 
tributària municipal, i la part corresponent al recàrrec provincial s'ingressarà 
directament al compte de la Diputació. 
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Regla setena.  La Diputació de Barcelona tindrà, genèricament, les facultats i les 
obligacions que corresponen, segons la normativa vigent en aquesta matèria, al 
titular de la recaptació, i les exercirà o bé complirà a través de llur Organisme de 
Gestió Tributària. 
 
L'Organisme de Gestió Tributària rendirà els comptes a l’Ajuntament de la gestió 
recaptatòria en els terminis i segons les especificacions que conté el Reglament 
general de recaptació i llurs disposicions concordants.  
 
Regla vuitena . A més de les obligacions establertes en la legislació vigent per als 
òrgans recaptadors, l'Organisme de Gestió Tributària assumeix per l’acceptació 
voluntària de la delegació realitzada per l’Ajuntament, les obligacions següents: 
 
a. Establir circuits de comunicació interadministrativa que puguin fer més efectiva la 

gestió de la recaptació executiva.  

b. Establir les vies d'informació continuada a l'Ajuntament, a fi que pugui tenir 
coneixement puntual i constant de l'estat de la recaptació.  

c. Oferir a través de la Seu electrònica els serveis previstos en la Llei 11/2007, de 
22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. 

d. Mantenir les oficines obertes al públic un mínim de 5 hores diàries.  

e. Portar la comptabilitat dels valors que estiguin en el seu poder i rendir el compte 
anual,  justificat per la relació de deutors classificada per conceptes i exercicis, i 
tota l'altra documentació que resulta exigible per la normativa vigent en cada 
moment.  

Regla novena.  La Diputació de Barcelona, a través seu l'Organisme de Gestió 
Tributària, durant el temps de vigència de la delegació gaudirà dels drets següents: 

a. Percepció de les quantitats establertes en la regla quarta.  

b. Percepció dels contribuents de les costes que origina el procediment de 
constrenyiment, degudament justificades.  

c. Percepció de l’Ajuntament de les costes que origina el procediment executiu, 
degudament justificades, en els supòsits de baixes acordades per l’Ajuntament. 

d. Nomenament al seu càrrec del personal que calgui per a la gestió del servei.  

e. Aconseguir l'auxili de l'autoritat en els casos previstos en el Reglament General 
de Recaptació i en les disposicions concordants.  

f. Utilitzar el local que habiliti l’ajuntament per a l’exercici de les competències 
delegades, sempre que no sigui necessari o convenient que l’ORGT disposi d’un 
local propi, de propietat o de lloguer i sens perjudici de la contraprestació que 
l’Organisme de Gestió Tributària pugui convenir amb l’ajuntament per la 
utilització de les dependències municipals.    
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Regla desena.  L’Organisme de Gestió Tributària adoptarà les mesures necessàries 
per donar compliment a la normativa específica en matèria fiscal i tributària, a la de 
protecció de dades de caràcter personal, a la normativa sobre arxius i documents i a 
les especificacions contingudes en l’Ordenança general de gestió, inspecció i 
recaptació dels ingressos de dret públic municipals, la gestió dels quals ha estat 
delegada a la Diputació de Barcelona. 
 
Pel que respecte a la normativa reguladora de l’administració electrònica i dels arxius 
i documents, l’Organisme de Gestió Tributària podrà procedir a la substitució de 
documents originals en suports físics per còpies electròniques de documents amb 
validesa d’originals i signats electrònicament. A més a més tots els documents 
generats per l’entitat local delegant i per l’ORGT, així com aquells presentats pels 
ciutadans, referits a l’exercici de la delegació -tant els de suport paper com els de 
suport electrònic i llurs copies- es podran destruir d’acord amb el que estableix la 
normativa d’arxius i documents, les taules d’avaluació i els acords de la Comissió 
Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD). 
 
Regla onzena.   Son causes d'extinció de l’exercici de la delegació conferida, les 
següents: 
 
1. El transcurs del termini de la vigència de la delegació o la no-pròrroga tàcita, 

d'acord amb allò que estableix la regla primera.  

2. L'acord mutu entre l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona.  

3. L'incompliment de les regles de la delegació contingudes en l’acord. 

4. Qualssevol altra causa prevista per la normativa vigent.  

Cinquè.  Notificar aquest acord de delegació a la Diputació de Barcelona, als efectes que, 
per la seva part, es procedeixi a l'acceptació de les delegacions conferides, així com de la 
delegació modificada. Un cop acceptades les delegacions la Diputació de Barcelona les 
publicarà, juntament amb la referència a llur acceptació, tant en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona com en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també en la 
seu electrònica de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.  

5. SERVEIS INTERNS 

5.1. APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DEL REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DE LA 
SEU ELECTRÒNICA DE CABRERA DE MAR 

El Sr. Alcalde manifesta que el següent punt és el 5.1, que és l’aprovació inicial, si escau, del 
reglament de funcionament de la seu electrònica de Cabrera de Mar. Ens presenta aquest 
punt també el Sr. Joan Buxadé, regidor d’Hisenda i Serveis Interns. 

El Sr. Buxadé manifesta que bon vespre. A primers d’abril vam anunciar que s’havia instal·lat 
la nova web municipal. Una part important d’aquesta web és poder disposar de seu 
electrònica. La seu electrònica el que ens ha de permetre és el diàleg entre el ciutadà i 
l’ajuntament a través de la xarxa.  
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Perquè això sigui possible s’ha instal·lat un aplicatiu que permet això, i en aquests moments 
hi ha un pla, un pla en el qual part del personal de l’ajuntament està rebent una formació 
sobre com ha de funcionar aquesta seu electrònica, i com es poden anar incorporant 
diferents tràmits que aquesta seu electrònica pot suportar, d’acord? 

Hi ha tràmits que són de tipus senzill, com per exemple omplir una instància, i aquí no hi ha 
cap problema. Hi ha tràmits que poden ser d’un nivell més complicat com pot ser 
l’empadronament, o donar-se de baixa d’un empadronament. I després hi ha tràmits encara 
més complicats, que és, per exemple, seguir les llicències que un ciutadà ha demanat per 
una obra determinada, d’acord? Això fa que alguns tràmits no han d’anar a buscar cap 
informació interna de l’ajuntament, i hi ha uns altres tràmits que sí que han d’anar a buscar 
informació sobre el que es demana, i això tractar-ho, d’acord? Per tant, vull dir que la seu 
electrònica és un element que s’instal·la ara, que es comença, que començarà amb uns 
determinats tràmits, i que amb el temps s’anirà enriquint amb més tràmits, de tal manera que 
el que es pretén és que tot ciutadà, ja sigui persona jurídica o persona no jurídica, pugui des 
de casa seva fer els tràmits sense haver de desplaçar-se a l’ajuntament, i l’ajuntament pugui 
donar, a través de la xarxa, la resposta adient, d’acord? 

Passo a llegir el reglament, quin serà aquest reglament. 

El Sr. Alcalde manifesta que tot? 

El Sr. Buxadé manifesta que sí, no? Sí? D’acord. Com a despedida avui, deixa’m disfrutar 
una mica, home! «Reglament de funcionament de la seu electrònica de l’Ajuntament de 
Cabrera de Mar. Article primer, objecte: aquest reglament té per objecte la regulació de la 
seu electrònica de l’Ajuntament de Cabrera de Mar. La seu electrònica de l’Administració 
municipal és l’adreça electrònica disponible per a la ciutadania a través de la xarxa de 
telecomunicacions. Correspon a l’Ajuntament de Cabrera de Mar la titularitat, la gestió i 
l’administració de la seu, en l’exercici de les seves competències.  

Article 2, àmbit d’aplicació. Aquest reglament s’aplicarà a tots els òrgans de l’Administració 
municipal i la ciutadania en les seves relacions amb l’Administració municipal quan utilitzin 
els mitjans electrònics, a efectes, s’entén per ciutadania tant les persones físiques com les 
jurídiques i les entitats sense personalitat jurídica susceptibles de relacionar-se amb 
l’Administració. 

Article tercer, adreça electrònica i identificació. La seu electrònica de l’Ajuntament de 
Cabrera de Mar serà accessible a través de l’adreça Cabrerademar.cat/seu_electronica. 
Qualsevol modificació de l’adreça de la seu electrònica municipal podrà ser acordada per 
resolució de l’alcaldia, donant la màxima difusió i publicitat al canvi, no comportant l’obligació 
de modificar el present reglament. La identificació de la seu electrònica de l’Ajuntament de 
Cabrera de Mar es realitza mitjançant un certificat de seu electrònica emès per l’Agència 
Catalana de Certificació a nom de l’ajuntament. La verificació d’aquest estarà accessible de 
forma directa i gratuïta. A la seu electrònica es troba la relació completa de les adreces 
electròniques d’accés als serveis que no estan ubicats en el mateix domini que aquesta, i els 
corresponents certificats que els identifiquen. 
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Article quart, titularitat. La titularitat de la seu electrònica correspon a l’Ajuntament de 
Cabrera de Mar a través del seu legal representant, l’Alcalde president de l’ajuntament, qui 
assumeix la responsabilitat respecte a la integritat, la veracitat i l’actualització de la 
informació i els serveis que integrin la seu electrònica. En cas que la seu electrònica 
contingui enllaços o vincles amb altres seus, la responsabilitat de les quals correspongui a 
una altra administració pública o a un lloc web sense la consideració de seu electrònica, el 
titular d’aquesta seu municipal no serà responsable de la integritat, veracitat ni actualització 
d’aquelles. 

Article cinquè, disponibilitat i seguretat. 5.1: la seu electrònica de l’Ajuntament de Cabrera de 
Mar està disponible tots els dies de l’any i durant les vint-i-quatre hores del dia. 5.2: quan, 
per raons tècniques, es prevegi que la seu electrònica no podrà estar operativa, s’anunciarà 
amb el màxim d’antelació possible a la pròpia seu, i pels canals alternatius de consulta que 
existeixin, indicant quins són els mitjans alternatius disponibles. 5.3: es garanteix la seguretat 
de la seu electrònica municipal en l’àmbit de l’aplicació d’aquest reglament, garantint així 
mateix l’autenticitat i la integritat de la informació digital facilitada. 5.4: es garanteixen els 
requisits d’accessibilitat i qualitat recomanats per les administracions públiques, i en 
particular que els serveis que es prestin en el marc d’aquest reglament siguin accessibles 
des dels principals navegadors.  

Disposició addicional: correspon a la junta de govern local l’aprovació de les adequacions i 
actualitzacions del funcionament que siguin necessàries per garantir la disponibilitat de la 
seu electrònica municipal i que tinguin caràcter puntual derivades de canvis tecnològics i 
d’operativitat, així com les interpretacions d’aquest reglament. No requereixen aquesta 
aprovació els canvis que siguin necessaris per a la seva autorització, d’acord amb les 
millores de tecnologia, de la seguretat i del disseny. En cas de modificacions substancials 
que afectin les característiques generals de definició, funcionament i procediment, la 
competència per a l’aprovació correspon al ple, en aplicació del vigent procediment legal 
previst per l’aprovació d’ordenances i reglaments dels ens locals.  

Disposició final: aquest reglament entra en vigor una vegada aprovat definitivament i publicat 
en el BOP l’anunci d’aprovació definitiva i el text íntegre del reglament.» 

Moltes gràcies. 

El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Gràcies a vostè, Sr. Buxadé. Bé, això és un pas 
endavant de cara al servei que dóna l’ajuntament als ciutadans. Alguna cosa a comentar per 
part de l’oposició? Sra. Laspalas? 

La Sra. Yolanda Laspalas Cantón, regidora del grup municipal del Partit Popular català, 
manifesta que ¿es una iniciativa del Ayuntamiento de Cabrera?. 

El Sr. Alcalde manifesta que sí. En tenir la nova web... 

El Sr. Buxadé manifesta que es una obligación. Hay un decreto ley por el cual… obliga tots 
els ajuntaments a tindre una seu electrònica, d’acord? Dóna un temps per posar-la en marxa, 
però és d’obligat compliment, d’acord?  
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Els tràmits que hi hagi dintre d’aquesta web ja són més..., depèn del tipus d’ajuntament, 
d’acord? 

La Sra. Laspalas manifesta que vale. ¿Y la lengua en que está, qué es, en catalán o catalán 
y castellano? 

El Sr. Buxadé manifesta que en català. La que tenim avui és en català. 

La Sra. Laspalas manifesta que bueno, ¿y los que quieren comunicarse con el ayuntamiento 
en castellano? Ajo y agua.  

El Sr. Buxadé manifesta que doncs, hauran d’aprendre català.  

La Sra. Laspalas manifesta que le recuerdo, Sr. Buxadé… 

El Sr. Buxadé manifesta que avui és un dia una mica especial per parlar de llengües, és un 
dia una mica especial. És un tema que... 

La Sra. Laspalas manifesta que Sr. Buxadé, hay libertad y usted no va a decidir de qué 
hablamos.  

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

La Sra. Laspalas manifesta que gracias. 

El Sr. Buxadé manifesta que a veure, normalment les web disposen d’un element que és la 
traducció, si es vol, per tant, les web poden traduir-se.  

La Sra. Laspalas manifesta que en un país donde se habla el castellano o español no hay 
que traducir nada. 

El Sr. Buxadé manifesta que fins el dia d’avui tot està..., pel que fa a l’Ajuntament de Cabrera 
de Mar, avui per avui són en català. Tots els tràmits que fa.  

La Sra. Laspalas manifesta que pues menos mal que yo lo llevo en la propuesta mía, si entro 
en la alcaldía, que todo, las lenguas vehiculares del ayuntamiento sean dos, catalán y 
castellano, y que lo que ocurre en la sociedad se refleje también en las instituciones públicas 
de Cataluña. 

El Sr. Buxadé manifesta que jo aquest tema avui no el volia tocar, d’acord? Si no li fa res no 
el toco, perquè està molt... No és el moment, d’acord? 

El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Gent per Cabrera, algun comentari a fer? No? 

Sotmetem aquest punt a votació, doncs? 

Vots a favor? 

Doncs, va, queda aprovat per unanimitat dels assistents, 10 vots a favor. Moltes gràcies.  
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Sotmès l’assumpte a votació, el Consistori per unanimitat dels assistents, acorda: 
 
Primer:  Aprovar provisionalment el Reglament de funcionament de la seu electrònica de 
l’Ajuntament de Cabrera de Mar. 
 
Segon:  Procedir al tràmit d’informació pública dels acords adoptats i del Reglament de 
funcionament de la seu electrònica de l’Ajuntament de Cabrera de Mar, provisionalment 
aprovat, mitjançant Edicte inserit en el tauler d’anuncis municipal i a la seu electrònica 
municipal, així com la corresponent publicació en el Butlletí Oficial de la província per tal que 
durant el termini de trenta dies les persones interessades puguin presentar les al·legacions i 
reclamacions que tinguin per convenient. En el cas que no es presentessin reclamacions 
durant el període d’informació pública, els acords i l’ordenança esdevindran aprovats 
definitivament amb caràcter automàtic. 
 
Tercer:  Publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona els acords definitius i el text 
íntegre del reglament aprovat, als efectes de la seva executivitat i entrada en vigor. 
 
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. 

6. ASSUMPTES SOBREVINGUTS 

No n’hi hagueren. 

7. INFORMES, PRECS I PREGUNTES 

El Sr. Alcalde manifesta que passem per tant, doncs, al punt 7, que és informes, precs i 
preguntes. Començarem pels informes dels membres de l’equip de govern. Comencem per 
la Sra. Montserrat Reig Pascual, regidora d’Ensenyament, Cultura i Patrimoni. 

Endavant, Montse, quan vulguis. 

La Sra. Montserrat Reig Pascual, regidora d’Ensenyament, Cultura i Patrimoni, dóna la bona 
tarda. Bé, el meu és tot alegria, o sigui que no ens barallarem avui, per ser l’últim dia. Com 
hem sabut, el dia 8 d’abril la colla dels Diables Macabres va fer la presentació de la bèstia de 
foc, el Rossega Escrots, i la Bruixa Isolda, amb gran participació i molt d’èxit.  

Aquest any l’ajuntament, conjuntament amb la biblioteca, va fer la presentació del primer 
conte, del que esperem sigui una col·lecció dirigida als més menuts: “En Màrius, l’Helena i el 
verí petrificador”, amb intenció de difondre el gran patrimoni arqueològic del que gaudim. 

Dintre de les activitats de Sant Jordi, durant tota la setmana es van fer diverses visites a la 
biblioteca per part dels més menuts, de l’escola bressol Marinada, municipal, i per les 
privades també, que se’ls va obrir al matí per ensenyar-los la biblioteca, i se’ls va explicar un 
compte. Llavors, el 26 d’abril pel matí, aquí, a la sala nova, es van donar els premis als 
participants del Quart Premi Literari Memorial Antoni Isern, del qual aquest any van ser molts 
més els participants, o sigui, quasi un 25 per cent més que els altres anys. 
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I per la tarda a Cal Conde, «Cabrera és espectacle» ens va representar una performance, 
que segur que no ho dic bé, de Sant Jordi, que cal dir que tota la gent que en sortia, sortia 
meravellada, que va ser un espectacle dels més macos, que era el naixement de la rosa, i va 
ser molt maco. Personalment jo opino el mateix. 

I per últim, informar-los que diumenge arriben els estudiants del Canada per compartir amb 
nosaltres tres setmanes, treballant al clos arqueològic de Ca l’Arnau. Són vuit noies i set 
nois, que estan en l’últim any de la carrera.  

I ja està. Gràcies.  

El Sr. Alcalde manifesta que gràcies a tu, Montse. Donem la paraula ara a la Sra. Núria Pera 
Maltes, regidora d’Urbanisme i Sostenibilitat.  

Endavant. 

La Sra. Pera dóna el bon vespre a tothom. Bé, jo informar-los de l’arranjament que s’ha dut a 
terme al Torrent dels Vinyals. Els objectius d’aquest projecte de millora ambiental i 
paisatgística són bàsicament tres, que són la consolidació dels marges i protecció de les 
finques i el camí en tot el tram, recuperar les seccions de la llera on sigui possible, afavorint 
el recreixement de la llera, i replantació o revegetació, diguem-li com vulguem, les marges 
amb espècies autòctones de ribera.  

Aquesta actuació s’ha dut a terme, o aquest projecte, conjuntament amb el consell comarcal, 
qui ha redactat el projecte, i a més a més ha aportat aproximadament uns 9.000 euros 
d’aportació econòmica. Sigui dit de passada que el consell comarcal a la vegada rebia una 
subvenció per a aquesta qüestió de la Unió Europea. I l’Ajuntament de Cabrera, del 
pressupost, del seu pressupost, hi ha contribuït amb 9.544 euros aproximadament. 

Una altra de les informacions. Una vegada més, informar de com està la tramitació o el 
POUM, el Pla d’Ordenació Urbanística de Cabrera de Mar. En aquests moments, el dia 19... 
Bé, en aquests moments encara no és efectiu el POUM, però sí que estarà aprovat 
definitivament, i molt definitivament. A la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en 
la sessió del 19 de març, justament el dia..., l’endemà del ple –ho sabíem però no vam 
informar-ho perquè no ho vam creure prudent– en la sessió del 19 de març de 2015 va 
acordar donar conformitat al text refós del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Cabrera, 
promogut i tramés per l’ajuntament, i n’acorda la seva publicació. La publicació en aquests 
moments s’està elaborant, i els tècnics de la comissió ens han dit que per la traducció i la 
publicació s’està uns dos mesos aproximadament. Per tant, m’atreveixo a dir, tot i que 
sempre saben que sóc molt cautelosa, que en breu serà efectiu. Per tant, penso que 
tanquem un cercle.  

Per altra banda, també informar-los de l’actuació que s’ha dut a terme al camí de la Font 
Picant, i aquesta actuació s’ha dut a terme conjuntament amb el parc, que ha arreglat el 
camí, i l’Ajuntament de Cabrera el que ha fet ha estat «talusar» part d’aquest camí. S’hi 
posaran plantes, es replantarà, i s’ha arranjat aquest camí.  
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I també informar-los que a la Font Picant en aquests moments s’està treballant, el propietari 
hi està treballant, perquè va demanar una rehabilitació, ja es va passar, em sembla, per la 
junta de govern i la Comissió d’Urbanisme, va demanar la rehabilitació. I, sigui dit de 
passada, l’ajuntament està a sobre del propietari, i ara està fent, doncs, unes neteges i, bé, 
sembla que comença, doncs, les obres de rehabilitació per a les quals té la corresponent 
llicència.  

I em sembla que res més. 

El Sr. Alcalde manifesta que gràcies, Núria. El Sr. Villaverde no hi és, però jo comentaré 
breument els temes dels quals anava a informar ell. Bàsicament, com sempre fem, informar 
sobre la situació de l’atur. Malauradament les xifres d’abril han empitjorat, s’ha incrementat 
en quatre persones el nombre d’aturats a Cabrera, això vol dir una dècima més, per tant, se 
situa l’atur de Cabrera en un 8,2 per cent.  

Informar-los també que entre el 29 i el 31 de maig tindrem la Fira Iberoromana, a la qual 
evidentment està tothom convidat. 

I per últim, que la Diputació de Barcelona ens ha confirmat l’ajut per la instal·lació, que la 
faran ells mateixos, de tota la senyalització referent al nostre patrimoni arqueològic, i temes 
relacionats amb turisme, que era un ajut que els havíem demanat i que ja ens ho han 
confirmat.  

Bé, dono la paraula ara a la regidora Neus Sola Bigas, regidora de Serveis a les Persones, 
Joventut i Sanitat. 

Endavant. 

La Sra. Sola dóna el bon vespre a tothom. Són diverses coses que he d’informar. La primera 
és que, com sabran, el passat 25 d’abril i 12 de maig va haver-hi un terratrèmol que va 
sacsejar el Nepal. Això va ocasionar més de 8.000 pèrdues, i no només humanes sinó també 
materials. El Govern del Nepal ha declarat l’estat d’emergència en les zones afectades, i ha 
sol·licitat ajut internacional. 

Davant d’aquesta catàstrofe, el Fons Català posa en marxa una campanya d’emergència, 
dins la filosofia de reconstrucció post emergent, per tal de donar suport als esforços que el 
propi país ha començat a dut a terme amb l’acompanyament de la cooperació internacional. 
Des de Cabrera, des de l’ajuntament, ja saben que cada any destinem una part al Fons 
Català de Cooperació, ens sumem a aquest projecte de reconstrucció, donem suport a la 
població damnificada i farem una aportació de 7.000 euros, que sortiran de la partida que ja 
tenim destinada. Si recorden, el desembre ja vaig informar dels projectes que s’havien fet, 
que eren els del 2014, i de cara a aquest 2015, el que ja de moment fem és invertir en 
aquests 7.000 euros en la reconstrucció d’aquesta catàstrofe.  
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Per altra banda, que és un tema molt diferent, informar que el passat mes d’abril el banc del 
temps va generar una sèrie de tallers col·lectius realitzats per usuaris i compartit amb d’altres 
socis i sòcies, on es van aprendre, entre altres coses, cuina, mitja, ganxet, taller de xarxes 
socials, de com fer..., muntar un Facebook, de tai-chi, de relaxació. Durant aquest mes de 
maig continuarem fent-les, si volen a la web municipal hi ha el blog propi del banc del temps, 
ho poden consultar. I per a aquest mes de juny tenim preparada també una sortida. Per si no 
ho saben, això es fa a diferents equipaments del poble, des del centre cívic, a Cal Martinet, 
al casal de la gent gran. Em sembla que no me’n descuido... Bé, creiem que aquests espais i 
aquestes activitats polivalents són un bé per a tothom, i que també ens ajuden a la cohesió 
social, i que hi hagi aquesta xarxa interrelacional amb la gent és bo per a tots.  

Informar també que SOREA... Bé, amb un conveni que tenim amb SOREA, vint-i-quatre 
famílies podran gaudir d’una exempció d’un impost en el seu rebut de l’aigua. Aquest 
conveni es va signar entre l’ajuntament i SOREA, em sembla que ja va estar informat en 
algun ple, oi?, al mes de març o... Aquestes famílies es troben vinculades als serveis socials, 
i la decisió d’atorgar aquesta exempció és dels tècnics de serveis socials segons uns barems 
d’ajuts socials, elaborats conjuntament entre l’ajuntament i la Diputació.  

Un altre tema és el banc d’aliments, el que saben que aquí, a Cabrera, anomenem «els 
aliments solidaris», perquè banc d’aliments només pot ser el de Barcelona. En referència a 
aquest projecte, s’ha consolidat el treball entre els Serveis Socials i la parròquia Sant Feliu. 
Això ens permet tenir aliments de forma més constant, implicant totes les grans superfícies, 
des de l’ALDI, el Carrefour, el LIDL, i tot el petit comerç del poble. Creiem que el resultat és 
molt satisfactori.  

I per últim, informar que ja torna a estar oberta la convocatòria d’ajuts socials per a famílies 
de fils i filles de zero a setze anys. Els tipus d’ajuts, com cada any, inclou des de l’escola 
bressol, el menjador, els llibres, excursions, treball de síntesi, els casals municipals i altres 
activitats que es poden considerar, segons el cas. Com a diferència d’altres anys, el que no 
entraria són els ajuts de logopeda i de psicòleg. No és que no vulguem sinó que el logopeda 
ara entra a través del pediatre, es pot derivar al pediatre, i pot derivar un nen a través de 
seguretat social. I després, el psicòleg, perquè nosaltres tenim un conveni amb AGI, que 
pertany a Proinfància de La Caixa ja des de fa tres anys almenys, i estem donant aquest 
servei. Per tant, qui ho necessiti es dirigeix a serveis socials. 

Gràcies. 

El Sr. Alcalde manifesta que gràcies, Neus. Bé, donem ara la paraula al Sr. Antoni Abel Nuri, 
regidor d’Obres Públiques i serveis.  

Endavant.  

El Sr. Abel manifesta que bon vespre a tothom. Bé, jo informo que les obres de restauració 
de Cal Conde ja estan molt avançades, ja s’han canviat tots els porticons, tot el que és la 
forja dels balcons també ja s’ha restaurat totalment, i ara l’únic que queda, que estem fent 
ara, és començar la pintura.  
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Dintre de Cal Conde també estem en aquests moments ja començant les obres 
d’arranjament de la teulada. Dintre del parc s’ha habilitat un parc infantil, que hem restaurat, 
que ha restaurat la nostra brigada de GICSA, i els propers dies hem posar un «parc guau», 
que això ho vaig informar, em sembla, l’altre dia. Bé, l’últim ple.  

Després també tenim que les obres d’accessibilitat del carrer Rosari també ja estan en 
marxa, s’hi està treballant.  

També informar que Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, d’on depèn Carreteres, ja ens 
ha autoritzat, divendres ens va enviar l’autorització perquè poguéssim començar ja les obres 
per fer el vial paral·lel a la nacional II, a la banda muntanya. El dilluns tenim previst que 
comenci. S’han demorat més del compte, però finalment ens han autoritzat. Llavors, dilluns 
ho teníem tot preparat, això estava tot preparat però no es podia començar sense la seva 
autorització.  

També estem arranjant diferents camins. Com sempre, com tots els anys per aquesta època 
més o menys, arrangem tots els camins que estan malmesos. S’ha fet ja a Can Segarra, s’ha 
fet també el camí de Cabrils, ara començarem amb l’antic Camí del Mig, i bé, com tots els 
anys, es van fent aquests treballs, eh? 

Doncs, res més. 

El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Sr. Abel només, si em permet, voldria remarcar que 
una de les obres que ha esmentat és un compromís adquirit per aquest ple farà cosa d’un 
parell d’anys, fruit d’una moció que va presentar la plataforma per a la millora de les 
connexions entre els diferents nuclis de Cabrera de Mar. Ens vam comprometre a què 
treballaríem perquè això fos possible, i els fruits arriben. Clar, un voldria sempre que els fruits 
arribessin abans, arriben una setmana abans d’acabar el mandat, o uns dies abans d’acabar 
el mandat, però penso que és una bona noticia perquè era una vella reivindicació, la 
construcció de la cuneta per a vianants, des de Bonamar fins el Pla de l’Avellà, i des de 
Costamar per la banda mar fins a Santa Margarida. Això és una millora per a la seguretat, 
per a la comoditat de tots els veïns i veïnes que viuen en aquell nucli urbà, i pensem que és 
una millora fruit del compromís adquirit en el seu moment.  

També recordar que la competència és de la Generalitat, i que tot i així és l’ajuntament qui 
executarà l’obra i qui la finançarà. I dir també que per una qüestió del marge que afecta a 
Carreteres i demès, la Generalitat l’obra l’autoritza només de forma, com a cuneta 
provisional, eh? És a dir, no és una vorera amb totes les de la llei sinó que és una cuneta 
provisional, que és l’única actuació que poden autoritzar. 

Molt bé. Dit això, donem la paraula al Sr. Joan Buxadé? No, no té res a comentar, ja ens ha 
parlat molt.  

Sí, per part meva, tres temes a comentar. El primer és que la setmana passada vam signar 
amb el director general de Trànsit, amb el Sr. Juanjo Isern, un conveni per a la redacció del 
Pla de seguretat viària de Cabrera de Mar.  
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Això vol dir que el Servei Català de Trànsit contracta una empresa especialitzada perquè faci 
una auditoria, una foto de quina és la situació actual de tots els elements relacionats amb el 
trànsit al nostre municipi: senyalització, vertical i horitzontal, traçat dels carrers, etcètera. I a 
partir d’aquí identifica una sèrie de punts a millorar, es redacta el pla, l’ajuntament l’haurà 
d’aprovar en el seu moment al ple, i a partir d’aquí l’haurà d’anar aplicant, eh? Similar amb el 
que vam fer amb el Pla d’accessibilitat per a les persones, és una cosa semblant per millorar 
en seguretat viària dins del municipi.  

Una altra informació que els podem concretar, perquè és molt recent, és que justament 
abans d’ahir es van instal·lar, com ja els havíem anunciat que es faria, el sistema nou de 
comunicació, la forma visible del qual és la instal·lació de tres tòtems, de tres pantalles de 46 
polzades, de LCD, que s’han ubicat en diferents indrets del municipi. Darrere d’això hi ha tota 
una plataforma que permetrà que qualsevol veí de Cabrera de Mar es pugui descarregar en 
el seu mòbil tota la informació referent a les activitats que es vagin desenvolupant en el 
municipi. Es podrà tenir l’agenda d’activitats al propi mòbil, es permetrà, doncs, que t’enviï 
avisos de cada activitat amb l’antelació que un determini, es podrà segmentar la informació, 
si un només està interessat en activitats culturals, doncs, podràs escollir només activitats de 
caire cultural, etcètera.  

Per tant, d’aquesta manera el que pretenem és, no només que sigui visible en el carrer la 
informació de la web i de tota l’agenda d’actes de Cabrera, sinó que també un ho pugui tenir 
a casa seva o en el mòbil, allà on el porti. Per tant, arribem a moltes més persones, a molts 
més veïns. També serà aplicable per a gent que vingui a visitar-nos, que pugui voler tenir 
informació sobre comerços i demès. Si forma part, si té aquesta aplicació podrà també tenir 
la informació en el seu mòbil de quins comerços hi ha, quins restaurants, quines ofertes, 
quins actes hi ha aquell dia o l’endemà, etcètera. Per tant, pensem que és una manera de 
tenir més bona informació, no només per part dels veïns sinó per part també dels visitants. 

El que volem bàsicament amb això... Aquests tres elements que ara veieu que hem instal·lat, 
s’han instal·lat dos a l’avinguda Pare Jaume Català, un davant de la llibreria, l’altre aquí, al 
costat de la parada d’autobús, i l’altre al pla de l’Avellà, a l’avinguda Burriac, a la cantonada 
del parc de la Nova Cançó Catalana, vénen a substituir les dues pantalles que teníem 
d’informació, una a Rambla dels Vinyals i l’altra aquí, a la plaça de la Fàbrica, però sobretot 
el que pretenem és que substitueixin les pancartes, eh? Un dels sistemes de comunicació 
més utilitzats per l’Ajuntament de Cabrera de Mar i per les diferents entitats que fan actes a 
Cabrera era el «pancarting», eh? Farem un acte, dues pancartes, tres pancartes. I això al 
final, sumaves i tenia un cost elevat, eh?, a part de la imatge, que no era massa bona, que 
donava al municipi. Per tant, el que pretenem és anar eliminant progressivament aquestes 
pancartes d’informació, i substituir-ho per aquests mitjans d’informació més moderns i més 
integrats en l’entorn.  

I el darrer tema del qual volia informar, lligat una miqueta amb un tema que ja ens ha 
comentat la regidora Núria Pera, és que aquest passat cap de setmana, malauradament, 
vam tenir una altra festa d’aquestes, anem a dir improvisades i il·legals de totes, totes, en el 
recinte de la Font Picant.  
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A diferència de les altres, aquest cop no hi va haver un avís previ perquè per la tarda anés 
pujant gent, sinó que la Policia va detectar les persones que finalment van acabar ocupant 
aquesta propietat privada a la una i mitja de la matinada. A dos quarts de dues es van 
detectar pujant per l’avinguda Burriac, després se’ls van trobar, van sospitar que hi havia 
possibilitat que hi hagués una festa, van pujar a la Font Picant, no van veure res, i quan 
tornava la patrulla se’ls va trobar al final de la riera. Els va preguntar on anaven, i van dir que 
anaven a passejar per la muntanya, eh? Els van inclús insistir: «Escolta, segur que no aneu 
a fer una festa a la Font Picant? / No, no, anem a passejar, som un grup que cada dissabte 
passegem...», tal i tal. D’acord. Al cap de mitja hora hi ha l’avís del veí dient que han entrat a 
la finca, comencen a arribar furgonetes, munten l’equip de música, amb la mala sort...  

Jo explicaré fins on puc, perquè entendran que les qüestions de seguretat tampoc es poden 
tractar massa en públic, però vam tenir dos factors de mala sort. El primer és que mentre 
això passava, la nostra patrulla estava muntant un control estàtic en el camí del mig, i un 
vehicle va intentar atropellar un dels agents, que el va poder esquivar, sortosament, el va 
identificar visiblement, perquè ja sabia que s’havia escapat altres vegades, va identificar la 
matrícula, van trucar Mossos, Mossos el van detenir a Vilassar, i van fer anar a declarar els 
nostres agents a Mataró, amb la qual cosa vam tenir els nostres agents quatre hores, mentre 
la festa es produïa a la Font Picant, a l’ABP de Mataró, a la seu dels Mossos de Mataró de la 
qual depenem, testificant i presentant tota la denúncia contra la persona que havia intentat 
atropellar-lo. 

L’altre factor de mala sort que va impedir una actuació més dràstica per evitar la festa és que 
no es va poder dur a terme el protocol que teníem pactat amb Mossos d’Esquadra, que 
personalment ja els havia informat que jo mateix havia acordat amb el cap de Mossos 
d’Esquadra de Mataró que a la propera festa havíem establert una estratègia per intervenir-
hi, i d’una manera que ja no n’hi hagués cap més, tot i que aquests no eren les mateixes 
persones que havien estat en les altres festes, eh?, eren persones diferents, però Mossos no 
va tenir prou recursos disponibles aquella nit pel motiu que fos, i no van poder presentar-se 
fins l’endemà, ja quan era de dia i avançat el matí. Per tant, malauradament no es va poder 
aturar la festa, amb el patiment que això comporta per al veí més proper, i per a la imatge 
que això dóna de Cabrera.  

Paral·lelament, com ja ha dit la Núria, s’està treballant amb el propietari per tal que allò quedi 
net, que es rehabiliti l’edificació i que, per tant, eliminem, si no reduïm eliminar, pràcticament 
reduïm del tot les possibilitats que allò pugui ser ocupat fàcilment en un futur. Però seguim 
estant-hi a sobre, Mossos d’Esquadra segueixen estan atents a què els donem l’avís, i si hi 
han d’intervenir, doncs, intervindran. 

M’agradaria que s’entengués, això segur que tothom ho entendrà, que difícilment dos o 
quatre, eh?, encara podríem avisar dos agents més que estiguin de guàrdia, quatre agents 
de Policia local no poden aturar una festa de vuitanta persones en un estat, anem a dir 
d’embriaguesa i segurament en un estat d’haver consumit altres substàncies, que ho fa força 
perillós. Per tant, aquí el que es necessita és una intervenció de Mossos d’Esquadra, però no 
tampoc de dos ni quatre ni sis sinó del que es diu la brigada de les ARRO, que vénen 
normalment en furgoneta i és llavors quan es pot actuar d’una manera més segura. 
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Bé, per part nostra aquesta és tota la informació que teníem per donar-los. Donem ara la 
paraula als grups de l’oposició. Comencem per la Sra. Yolanda Laspalas Cantón, regidora 
del grup municipal del Partit Popular català. Si té alguna cosa a preguntar o comentar, 
endavant.  

La Sra. Laspalas manifesta que sí, bueno, una es que no va a acabar con alegría, lo siento 
por la regidora d’Ensenyament, y bueno, el tema es, le quería comentar esto del sábado, 
porque en lo que estamos de acuerdo es que subían los dos policías, había sesenta 
personas arriba, y yo vi como subían tres camiones y la gente que iba dentro daba miedo. 
Entonces, yo les dije «cuidado», porque iban solamente dos, y dos es imposible que… Pero 
bueno.  

Junto a esto, tengo que decir que hace cuatro años avisé en una comisión informativa, que 
yo voy a buscar piñas para mi chimenea, que había ocupas en esta finca privada. Yo…, no 
ha habido la contundencia suficiente y estamos donde estamos. No Núria, no, porque yo 
cuando lo dije, «no, es una propiedad privada, porque…» No, cuando… En la Generalitat 
hay una normativa, no la tengo ahora delante, que cuando alguien está ocupando y hay 
insalubridad, o sea, por higiene…, y aquello no estaba con higiene. Si se hubiera sido 
contundente… Y entonces han ido tomando posesión estos antisistemas, ocupas, y 
lamentablemente nuestro pueblo, que… Sí, Núria, no ha habido contundencia. Vale, menos 
mal. No, es que no ha habido contundencia. Yo avisé, y claro, porque es que… Y hemos 
llegado donde hemos llegado, sí, se han tomado medidas ahora, pero claro, ahora están ya, 
pues eso, que… Y tienen que venir los Mossos y… Pero claro, ahora parece que es un 
problema… También hay que analizarlo. Estos se presentan así, sin avisar, estos no ponen 
letreritos, «hacemos fiesta el sábado».  

El Sr. Alcalde manifesta que no, probablement pujaven per la tarda abans. Un aclariment 
només, Sra. Laspalas. Fixi’s que justament quan ha estat ocupat això no ha passat, és 
després, és quan s’ha desocupat que ha passat. Estava ocupat amb permís del propietari. 
Clar, si una finca està ocupada amb permís del propietari, es poden fer requeriments pel 
tema de salubritat, però no pel tema d’ocupació, perquè està amb permís del propietari. 

La Sra. Laspalas manifesta que sí, pero por salubridad, porque yo lo consulté… 

El Sr. Alcalde manifesta que sí, li requeríem al propietari. 

La Sra. Laspalas manifesta que claro, pero yo consulté en aquella… Bueno, pues tenían que 
haberlos echado fuera. Si no se cumplen las… 

El Sr. Alcalde manifesta que però nosaltres no podíem. Si el propietari els donava permís, 
nosaltres no podem treure una persona a qui el propietari ha donat permís que ho habiti. 

La Sra. Laspalas manifesta que Sr. Mir, yo lo consulté en su día, y haber, el propietario… El 
propietario no puede tener ahí una persona que le está pegando porque tienen que venir las 
fuerzas del orden, a ver si me entiende. El propietario es propietario y manda en su casa, 
pero si no se cumplen las mínimas de salubridad, podían haber sacado aquellos ocupas 
hace ya mucho tiempo.  
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Y han ido tomando posesión y hacían fiestecitas, lo que pasa es que se hacían fiestecitas 
que no eran…, sí, no eran tan sonoras, pero yo subía allí y había un montón de gente que se 
veía colocada de la noche, que daba miedo. Y vas allí con la niña… Y hace mucho tiempo, lo 
que pasa es que ahora ya han tomado…, esto ya es «chachi piruli» y ahora vienen ya las 
últimas fiestas así, de mucha gente, pero claro que hacían fiestas ahí por la noche. Si ibas 
por la mañana y estaban por ahí colgados. Te asomabas y había un montón de gente. 
Estaban los que vivían más lo que estaban invitados. O sea que esto… Pero bueno, es igual. 

El Sr. Alcalde manifesta que però estaven amb permís del propietari, aquest és el problema.  

No, jo el que li asseguro és que no és..., a veure, que no és gens fàcil. 

La Sra. Laspalas manifesta que a ver, quien no cumple las normas en mi casa, aunque yo 
sea propietaria de mi casa, vendrán a requerírmela.  

El Sr. Alcalde manifesta que per això li requeríem al propietari, té un munt de requeriments, 
el propietari. 

La Sra. Laspalas manifesta que hay que sacarlos de allí, porque se han sacado otros ocupas 
de Barcelona, lo que pasa es que a veces se hace la vista un poco así, al otro lado, y eso ha 
pasado un poquito aquí. Y ahora hemos llegado… 

El Sr. Alcalde manifesta que jo li asseguro que no, però és la seva opinió. 

La Sra. Laspalas manifesta que bueno, me alegro que ahora haya más contundencia. 

El Sr. Alcalde manifesta que molt bé.  

La Sra. Laspalas manifesta que y otro tema, bueno, el tema de las guarderías, de las 
escoles bressol, que en este mandato vamos a salir mal parados, porque ya se cerró una, 
y… Sí, Montse, déjame que haga toda la exposición. La primera ya la perdimos porque la 
Generalitat no pagaba las subvenciones y se ha habilitado para casal de gent gran, que se 
podía haber habilitado en otro sitio.  

Y la otra, la Marinada, tengo aquí delante la carta que hicieron los padres quejándose de la 
dirección. Desde que está esta directora parece que las cosas no funcionan. De entrada, 
está litigando una de las trabajadoras, que llevaba ocho años y no había tenido nunca 
problemas ni sanciones previas. Montse, problemas, ahora te dirán que el problema es la 
empresa, porque esto es clásico del derecho laboral. Cuando a una persona la quieren 
echar, no te van a decir que es una gran trabajadora, te dirán que ha habido problemas, pero 
escrito no hay nada de esta trabajadora, no hay ni una sanción, y hablamos de otras 
sanciones que pone esta directora, de llegar medio minuto tarde, ¿eh? Y sanciones que 
pone porque están haciendo media, cuando dijo ella que podían hacer media a la hora de la 
siesta de los niños. Una preguntó: « ¿Puedo hacer media? Porque con la otra directora lo 
hacía.» Mientras los niños duermen, se ve que la otra les había enseñado a hacer media, y 
hacían media. Y a la pregunta, el literal de esta nueva directora fue: «Bueno, depende, si ese 
día estoy de buen humor, la podrás hacer, y si no, no.»  
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Tal fue la tontería que contestó, que la profesora se lo tomó en broma. Hizo media a la hora 
de la siesta y la sancionó. O sea, ésa es la dirección que tenemos en la Marinada, Montse. 
Quizá no sabías este detalle. 

Bueno. Una está litigando, otra se ha ido, y otra se va a marchar. Es decir, el 50 por ciento… 
Están quejándose los padres –esto es de los padres, eh?, no es del Partido Popular– que el 
50 por ciento de las profesoras que había en el 2007 ya no están. Se están quejando de que 
solamente hay cuatro educadoras en lugar de seis. Se están quejando de que en los plecs 
técnicos del contrato de concesión, el horario de comedor y de descanso era de 12 a 15 y no 
se está cumpliendo. Que eso, yo entiendo que el ayuntamiento aquí, si no se cumple la 
concesión, o cambia la directora que ha cambiado el proyecto por decreto ley de ella, 
¿vale?, o se acaba la concesión.  

«La dirección de la escuela no respeta y no sigue el proyecto educativo del centro.» Esto 
puesto por los padres, por el AMPA, ¿vale? (Veu de fons.) Bueno, no, no, si yo… (Veu de 
fons.) Sí, sí, el proyecto con el que se ganó… «El proyecto con el que se ganó el concurso 
de licitación. Y hay unos cambios establecidos por la nueva dirección, como agrupar 
cuarenta niños a la hora de dormir, y dejar solamente dos educadoras.» 

En fin, hay más quejas, y una queja esencial es que me parece que en la concesión está 
puesto que tiene que haber dos maestras, y en estos momentos no hay dos maestras, hay 
una, porque la chica precisamente a la que han trasladado, porque no tenía una buena 
relación con esta directora tan simpática, que no gusta a mucha gente, esta chica era 
maestra. Y el contrato que han hecho, la persona que la sustituye no es maestra, es de un 
grado inferior, no lo sé, educadora, no lo sé, porque no sé bien cómo va, pero no es maestra. 
Entonces, yo entiendo que el ayuntamiento tendría que tomar parte, y si no están con la 
concesión, cumpliendo la concesión, Montse, o que la empresa cambie la directora y ponga 
una directora un poquito mejor, como la que había antes, o que la concesión se dé a otra 
empresa. 

La Sra. Montserrat Reig Pascual, regidora d’Ensenyament, manifesta que anem a veure. De 
la carta que van fer arribar, que no va ser com a AMPA, va ser com a usuaris d’escola 
bressol... (Veu de fons.) No, clar, nosaltres llavors hem de contestar a tothom. 

La Sra. Laspalas manifesta que sí, vale, pero me parece que los usuarios de la escola 
bressol tienen tanta legitimidad como un AMPA. 

La Sra. Reig manifesta que sí, sí, jo ho explico. Amb unes signatures... Sí, però nosaltres... 
Va ser l’AMPA la que va primer. Mira, jo t’explico com ha anat tot. se’ns va... Els pares van 
fer una reunió a l’escola, i van presentar unes queixes que eren dels «petit suisse», de la 
miqueta de xocolata que tocava a la setmana, bé, coses d’aquestes. Llavors, aquí, amb 
l’empresa, hi havia la directora i hi havia l’empresa, no? I es va dir: «Bé, doncs es faran 
aquests canvis, si vosaltres ho considereu.» Perquè l’AMPA és nova d’aquest any. Abans hi 
havia els representants dels pares, que jo hi era l’altra vegada, i no hi havia hagut cap queixa 
de cap classe.  
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Aquesta treballadora que ells han traslladat, no l’han acomiadada, era una treballadora que, 
són coses molt personals que aquí no es poden explicar, que ja tenia unes queixes, però 
clar, això és cosa de l’empresa. L’empresa simplement, quan ha tingut un lloc on poder-la 
traslladar per no acomiadar-la, va dir: «Ara és el moment.» Que no van fer-ho bé? Potser no, 
perquè no van informar als pares.  

Llavors, les sancions..., s’han fet avisos. Sanció no n’hi ha cap posada a dia d’avui, eh? 
Nosaltres, d’això fa tres o quatre mesos, hem estat anant: al dematí, al migdia, a totes hores. 
Llavors, ells van consultar Ensenyament per veure la gent que hi havia d’haver, tot compleix 
la normativa, tot està correcte. Llavors, a l’estança dels nadons, o sigui, els nens, quan 
dormen... Els nadons han d’estar sols, però els altres nens, que estan en hamaques, no sé 
com es diu allò, unes hamaques, els nens poden estar tots junts a la mateixa estança. Estan 
en una estança que és com la meitat d’això, que hi ha una cortina a les fosques, i jo, les 
vegades que he anat sense avisar ningú sap que hi vaig, he trucat, he entrat directament, i hi 
ha quatre persones allà dintre, a l’estança. I amb els bebès, amb els nadons, hi ha una 
persona a dintre.  

Que no es pot fer mitja? Doncs ho trobo... Són normes de l’empresa, com no arribar tard 
cada dia. Això ja és cosa empresarial. Jo crec..., l’empresa Cavall de Cartró fins ara potser 
eren més permissius, ara han decidit posar una mica més d’ordre. Anar amb cafès amb llet 
dintre de les classes, amb els nens, no es pot fer, diferents coses, per accidents dels nens. I 
les educadores el que han de fer és treball mentre els nens dormen, tenen coses a fer i 
preparar. Això és l’explicació que se’ns ha donat. 

Jo llegiré el que... Ens vam reunir, després de moltes reunions amb l’AMPA –a nosaltres qui 
va venir va ser l’AMPA– el Sr. Alcalde, jo, la direcció. Bé, primer ens vam reunir, ens ho van 
explicar tot, i després ho vam fer l’Alcalde, jo, la direcció de l’escola i el personal de 
l’empresa gestora, no? I referent a tots els punts que tu has dit, que ja estaven tots 
solucionats, el problema del menjador era que als nens els començaven a donar el dinar a 
tres quarts de dotze, en lloc de a les 12:00. I hi ha uns nens, molt poquets, són tres o quatre, 
que surten, els van a buscar. Però clar, si el pare o la mare, o qui vagi a buscar-los, no arriba 
a l’hora, clar, estan començant a donar dinar els altres nens. Però aquests nens els posen en 
una altra estança, i als nens els donen un trosset de bastonet o alguna cosa si tenen gana. I 
evidentment que si el pare o la mare, o qui sigui, triga molt, se li dóna dinar, que això ho hem 
pogut comprovar.  

Les maduixes, que diu que fan al·lèrgia a tots els nens, ja les han tretes del menú. Els dos 
«petit suisse»..., que de fet els feia una dietista que venia, tot estava correcte. Ensenyament 
ho ha trobat correcte. Aquell dia va venir Sanitat, tot ha estat correcte. Jo et puc dir qui he 
passat la vida allà dintre, i no hem trobat en cap moment res. A part dels pares que van 
signar, que van ser trenta-cinc, que no sabem... Bé, són trenta-cinc signatures. Són 
cinquanta-set places el que tenim, però molts d’ells és pare i mare que van signar aquesta 
carta. Se’ls ha contestat, si vols ara ho llegeixo i així sabrem...  
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«Referent al mal ambient que diuen que es respira a l’escola, s’ha parlat amb el personal, 
per tal de donar-li solució. L’origen es troba probablement en aspectes referents a 
l’organització interna de l’escola, i en decisions preses encaminades a millorar la qualitat de 
l’escola. Aquest fet no ha d’afectar la professionalitat de l’equip en el tracte amb els infants. 
No obstant, després de la xerrada mantinguda amb l’equip aquesta setmana, s’ha adquirit el 
compromís per part de tots de mirar cap endavant i enfortir i incrementar el treball en equip», 
que aquí era un dels problemes grans, que aquesta directora treballa en equip, i les 
persones estaven acostumades..., la directora que es va jubilar era un altre estil., 

Llavors, referent a les substitucions: «El Decret 2.8/2006, indica que el personal necessari 
per atendre quatre aules és de cinc professionals, a part de la direcció. Totes les absències, 
fins i tot d’un dia, s’han cobert, a excepció potser d’alguna absència comunicada el mateix 
dia. Sí en algun cas, en horari de tarda, les tasques d’alguna educadora ha estat substituïda 
per la directora. S’ha complert amb el que diu el decret. No obstant, per evitar malentesos, 
ens comprometem a què a partir d’ara, les suplències es facin per la mateixa jornada que 
l’educadora que s’està substituint.  

Respecte a l’horari del menjador, la queixa d’alguna família pel fet que comencés, es 
comencin a parar les taules a les 11:45», que es fa a totes les escoles bressol, i a la 
Marinada des dels seus inicis, que això..., «la direcció ja ha fet saber a les famílies que 
s’habilitava un espai a l’aula taronja per tal que els infants que no es queden a dinar 
estiguessin a càrrec d’una educadora i separats de la resta d’infants», des de finals de març 
això.  

«Referent al compliment o no del PEC, fem saber que el PEC és un document que reflecteix 
una filosofia d’escola, que és un document viu, que s’ha d’anar modificant a mida que 
l’escola evoluciona i canvia. Que no és un document normatiu, la programació, les activitats i 
els horaris es reflecteixen al PAC a començament de curs, i és en la memòria de final de 
curs on es determina el grau de compliment dels objectius, i on es valora la idoneïtat o no de 
les activitats i programacions realitzades. Això no vol dir que l’equip no pugui modificar el 
PAC en aquells aspectes que cregui millorables, i que vagin a favor d’una millora de la 
qualitat de l’estada dels infants, però sí que es comenten en el consell escolar i es valoren a 
la memòria final del curs. 

El PEC el pot consultar qualsevol, està a disposició de qui vulgui consultar-lo al despatx de la 
direcció, tal i com ja es va informar en les diferents reunions mantingudes amb l’AMPA. De la 
mateixa manera, pel que fa als hàbits d’higiene que es menciona a petició dels pares, es van 
substituir les tovalloletes de mans. Així, des de finals de març es renta els infants amb aigua i 
sabó.  

Referent a l’organització i personal del servei de menjador i descans, expliquem la distribució 
del personal. Durant el menjador participen cinc persones. A l’horari de dormitori, la 
distribució és la següent: de 12:30 a 13:00 hores, hi ha quatre persones, i de les 13:00 a les 
13:15 n’hi ha tres; de 13:15 a 14:30 hi ha dues persones, i de 14:30 a 3:00 hi ha tres o 
quatre, depenent del dia. No obstant, a l’escola en la franja de 13:15 a 14:30 no hi ha quatre 
persones més que no es troben al dormitori, hi ha, a més a més, cuinera, direcció, dues 
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educadores en el seu període de descans, el dinar, és a dir, que en cas que s’hagués 
d’evacuar l’escola, hi hauria sis persones.  

Per altra banda, el fet que tots els infants que es queden a dormir comparteixin espai, 
exceptuant els lactants, que tenen el seu propi dormitori, no és cap perjudici per als infants, 
donat que l’espai és el correcte i permet la vigilància continuada per part de les educadores, 
fet que no passava quan els infants dormien en dos espais més els nadons, tres espais, i 
dues educadores havien d’anar d’un espai a l’altre. 

Per millorar encara més la qualitat del servei menjador i descans, incorporarem una persona 
de reforç en aquesta franja, d’11:30 a 14:30», que ja està la persona. «El trasllat del dormitori 
de les aules a la sala d’ús comú es justifica pels diferents motius: la majoria d’equip volia 
tenir un dormitori a part de les estances, i això ho van comunicar a la direcció en reunions de 
claustre. El fet de dormir a la mateixa estança implicava qüestions que minaven la qualitat 
del servei, com haver de desmuntar i muntar l’estança, treure totes les propostes, les 
activitats, i invertir una persona en fer aquesta tasca, que ara es que es pot destinar a donar 
suport al menjador. Els infants, com a casa, disposen de diferents espais per a les diferents 
activitats del dia, és a dir, es dina al menjador, es dorm al dormitori, i la resta d’espais 
s’utilitzen per a les propostes. S’ofereix una distribució més propera a la realitat. 

Referent a la qualitat de l’escola i a la comparació amb altres centres privats del municipi o 
de la zona, hem de dir que considerem que la qualitat de l’escola és excel·lent. Complim en 
tot moment amb les normatives vigents, educatives, d’organització, sanitàries i laborals. A 
l’escola es desenvolupen les capacitats descrites a la normativa, que ens regula 
proporcionant un clima i entorn de confiança, amb l’objectiu de contribuir al desenvolupament 
emocional efectiu, físic, motor, social i cognitiu dels infants. 

L’equip educatiu, i en especial la direcció del centre, està en estreta comunicació amb el 
Departament d’Ensenyament, fet que permet acostar l’actuació dels temes relacionats amb 
el cicle de zero a tres. Es disposa de cuina pròpia, hi ha més personal del que estableix el 
decret. És una escola oberta a tothom, les famílies entren a les estances i poden estar una 
estona amb els seus fills i filles. Tothom que vulgui pot visitar l’escola en qualsevol moment 
del dia. La direcció del centre s’encarrega de mostrar el centre i donar les explicacions 
oportunes, sempre mirant de no alterar les rutines dels infants. 

Com a equipaments, pensem que no hi ha comparació entre altres centres, amb la Marinada 
i altres escoles properes. Aquesta percepció es veu reforçada gràcies als canvis promoguts 
per l’equip en dos espais exteriors a l’escola, canviant la visió del pati i encaminant cap al 
jardí, que l’ajuntament ha impulsat fent les inversions corresponents.»  

Això s’ha penjat per a totes les famílies, a part que ho han dirigit a l’AMPA, i amb una carta 
nostra, també explicant-los que tot estava en regla i que tot està normal. Hem fet un pati nou, 
bé, s’ha fet un projecte, que el van fer les educadores en reunions de claustre. Han anat a 
aprendre..., o sigui, han anat a fer uns cursos, llavors, van fer una proposta, i l’han feta 
conjuntament amb els pares. Dissabte passat es va fer un espai familiar al dematí, va estar 
obert a tots els pares, i hi van assistir totes les famílies menys quatre.  
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Tothom tenim..., o sigui, el vídeo, tenim tot, totes les famílies molt bé. Jo, com a regidora, he 
rebut moltes famílies que m’han vingut a preguntar què passa, no sabem per què vam 
signar, perquè ens han dit això. Tothom pot entrar i sortir, sempre que... Per exemple, a 
l’estança dels nadons, si estan dormint en aquell moment, un moment, però gent que no 
tingui un nadó dintre no entraran. Però no hem trobat en cap moment res de res, al contrari, 
les coses que hi havia, que elles creien que..., el dietista les ha canviat, que eren coses molt 
puntuals del menjar.  

La treballadora havia tingut problemes, però això són coses particulars de l’empresa, que 
sabem, nosaltres coneixem però no podem explicar. L’altra treballadora plega perquè 
considera que no vol treballar en equip. Ella diu que tots els anys que porta allà ha treballat 
així i no pensa treballar en equip. Llavors, aquí el que volen fer és un equip. Jo he parlat amb 
totes les treballadores, una a una, he parlat amb elles conjuntament. Han vingut pares que 
havien d’apuntar el nadó i tenen una altra criatura, i m’han dit: «Volem parlar perquè no 
sabem què fer, perquè ens trobem amb aquest problema.» Perquè ens han explicat unes 
coses, pares que van signar pensant que... I han vingut, hem parlat amb tots, i a dia d’avui jo 
puc dir que no hi ha cap problema. Ara, si sabeu alguna cosa més...  

Tot això ha estat penjat, els pares ho poden... Hi ha hagut pares que han anat a veure el 
projecte durant dues i tres hores allà... 

La Sra. Laspalas manifesta que me parece Montse, que sí hay alguna cosa más, porque 
habló la empresa con ellos, les envió una carta a los padres, y no están conformes, dicen 
que no están conformes. Entonces, a ver, hablas de equipo. Han hecho una cena, 
precisamente para arropar un poco a esta trabajadora que había tenido problemas pero no 
están escritos en ningún lado, porque, repito, en derecho laboral se repite esto, o sea, es 
conflictivo, no sé qué, pero luego no hay sanción escrita de esta chica que han trasladado 
por decreto ley, y ahora sí que te voy a dar un motivo que quizá sí que es un motivo de… 
Bueno, voy hablando una cosa detrás de otra. 

Fueron a cenar todas menos la directora, o sea, fueron todas las trabajadoras con esta chica 
que han trasladado y que está litigando con la empresa, menos la directora y una que es 
amiga, o la que… O sea, que aquí equipo no hay, el equipo es la directora con otra. Porque 
entonces, te explico: una que se ha ido tiene miedo de ir a testificar para ayudar a esta 
compañera, porque tiene miedo. Se fue de la empresa tan harta de esta directora, que no 
quiere ni ir a testificar. O sea, se fue sin cobrar dinero, tan harta que no quiere volver a 
rememorar psicológicamente en un juicio, y ayudando a su compañera. La otra se va harta 
de esta directora, que tú dices que no quiere trabajar en equipo. No, la que parece ser que 
quiere hacer un equipo solo es la directora, porque hay una carta de padres, o sea, no 
solamente los trabajadores, que han salido todos corriendo, a una le han quitado la fuerza, y 
ésta, a la que han trasladado por decreto ley, no sé si tendrá algo que ver, pero resulta que 
la directora es la exmujer del marido de su prima. Entonces, yo no sé si este vínculo a lo 
mejor personal… Porque desde que llegó esta directora ha hecho un acoso y derribo a esta 
profesora, que en ocho años no ha tenido problemas.  

La Sra. Reig manifesta que esta persona... 
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La Sra. Laspalas manifesta que perdona, Montse, los problemas… ¿tienes alguna hoja de 
alguna sanción de ésta que han trasladado? 

La Sra. Reig manifesta que són coses privades i no les diré, però la meva companya, la 
Joana, ja va tenir problemes també amb aquesta persona. I jo, t’ho dic personalment, és una 
persona problemàtica, però és una cosa d’empresa i treballador, i jo en aquest tema no hi 
entraré. I tampoc vaig a fer aquí un «Sálvame», no anem a fer un «Sálvame», és una cosa 
molt privada. 

El Sr. Alcalde manifesta que un moment, si us plau. Un moment, un moment, deixeu-me dir 
una cosa.  

La Sra. Laspalas manifesta que nadie habla de hacer un «Sálvame», estoy hablando de #. 
Mira, Jordi, hay dos sanciones –hay dos sanciones. 

El Sr. Alcalde manifesta que això no ho resoldrem en el ple –no ho resoldrem en el ple. A 
veure, en el ple vostè, amb bon criteri, ha de preguntar, com bé ha fet, què ha fet 
l’ajuntament respecte a aquest conflicte. Bé, doncs, la Sra. Montserrat Reig li ha explicat què 
ha fet, que sintetitzant-ho molt és que hem escoltat els pares, que és la nostra obligació quan 
detectem que hi ha un problema d’usuaris d’un servei del qual el responsable final, no titular 
però responsable final, n’és l’ajuntament, i és el que hem fet i és el que s’ha de fer. Hem 
escoltat els pares, hem pres nota de totes les queixes, les hem traslladades a l’empresa 
concessionària, ens hem reunit amb ells, ens les han rebatudes totes, s’ha elaborat un escrit 
de resposta als pares dient: «Mira, punt per punt, tot el que dieu, la resposta que ens dóna 
l’empresa és aquesta, nosaltres hem actuat com a intermediaris.» I hem dit: «Si tot i així no 
esteu conformes, o seguiu estant amb algun punt que voleu acabar d’aclarir, estem oberts a 
què hi hagi tantes reunions com calgui.» I en aquest punt és en el que estem. Els vam 
contestar la setmana passada, i... 

La Sra. Reig manifesta que llegeixo la carta que vam contestar nosaltres com a ajuntament?  

El Sr. Alcalde manifesta que ostres, no! Després del que has llegit, jo crec que... Sí, si vol la 
Yolanda sí, però... 

La Sra. Laspalas manifesta que no, a ver, lo que yo quiero evidenciar… No quiero hacer un 
«Sálvame», Montse, lo que quiero evidenciar es que la persona problemática no es esta 
chica. O sea, la persona problemática es la directora, porque si hay tres trabajadores que 
han salido corriendo, la una por decreto ley, otras dos que han salido corriendo, y unas 
cartas de los padres, el problema no es la chica que han trasladado, ¿vale? Y vuelvo a decir, 
¿problemas, problemas? ¿Qué sanciones hay por escrito? Porque esta directora ha 
sancionado por llegar un minuto tarde a otra de las trabajadoras, que no es la chica que 
dices problemática. 

El Sr. Alcalde manifesta que si em permet, nosaltres no som qui hem de jutjar un tema 
laboral intern d’una empresa, sempre i quan no repercuteixi en el servei. Si no repercuteix en 
el servei... 
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La Sra. Laspalas manifesta que no, no, yo no estoy hablando de que tenemos que juzgar 
internamente, lo que quiero… (Veu de fons.) No, no, con todo esto que estoy explicando 
quiero… (Veu de fons.) No, Montse, lo que quiero con toda esta explicación es argumentar 
que la persona…, que el ayuntamiento sí que tendría que estar, porque si la persona 
problemática… 

La Sra. Reig manifesta que hemos estado, he vivido allí dentro, t’ho puc assegurar. 

La Sra. Laspalas manifesta que Montse, no por no estar, o sea, que tiene que estar, que si la 
persona problemática es la directora, o bien la empresa cambia la directora y la traslada a 
otro sitio, o bien se cambia la concesión. O sea, no quiero decir yo que esta chica… A ver, 
cuando una persona es problemática es una, pero si resulta que los demás, hay más gente y 
los papás no están de acuerdo, ha cambiado el proyecto y no están de acuerdo… (Veu de 
fons.) No, hay muchos papas que han firmado, y siguen sin estar de acuerdo. 

La Sra. Reig manifesta que bé, a veure. Jo només et diré això, que és una tonteria. Això que 
dius d’un minut. Jo he estat allà, i han arribat un quart d’hora i vint minuts tard els 
treballadors. Jo, allà on treballo, si arribo un quart d’hora tard, puc arribar-hi un dia, el segon 
em posaran una sanció, i el tercer m’ho descomptaran del sou. Amb això vull dir-te, com a 
part d’empresa, jo el que he viscut ho he vist. Ara, en les altres coses, jo no puc entrar-hi en 
això.  

El Sr. Alcalde manifesta que bé, seguirem estant a sobre, per garantir el millor servei 
possible, perquè és del que es tracta. 

La Sra. Laspalas manifesta que sí, porque nos queda una y mal, ya me explicarás. 

El Sr. Alcalde manifesta que bé, algun tema més, Sra. Laspalas? No? D’acord. Doncs, 
donem la paraula a Gent per Cabrera. Alguna cosa a comentar, Sra. Maluquer? 

La Sra. Anna Maluquer Ferrer, regidora del grup municipal de Gento per Cabrera, manifesta 
que sí, només volia comentar el tema aquest dels tòtems. Quin cost ha tingut això? I a més, 
és una miqueta contaminació lumínica, això a la nit hi ha uns panells encesos allà, una 
lluminària, una cosa... La gent es perden pel carrer, no sé on van, no sé... 

El Sr. Alcalde manifesta que bé, no li agraden. Bé, és un afegit. 

La Sra. Maluquer manifesta que és una miqueta... 

El Sr. Alcalde manifesta que no contaminació lumínica, aportació lumínica, no, contaminació 
és quan n’hi ha molta.  

La Sra. Maluquer manifesta que bé, ja, però entengui’m... 

El Sr. Alcalde manifesta que el cost és, li recordo perquè forma part de dues inversions 
aprovades, una del 2014 i l’altra del 2015, el total del cost, no dels tòtems sinó de tot el 
sistema de plataforma de comunicació, són 30.000 euros, 20.000 euros de la inversió 
aprovada, que ja vam comentar i discutir en el seu moment, de l’any 2014, i 10.000 del 2015, 
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que eren els que necessitàvem per fer possible la implantació de tot el sistema, perquè amb 
20.000 euros no n’hi havia prou per a tot el sistema. 

Només recordar-li dues coses a l’hora de valorar aquest import. La primera és que havíem 
de substituir les dues pantalles que teníem perquè cada dos per tres s’espatllaven, i cada 
cop que s’espatllaven la reparació ens costava 1.200-1.300 euros perquè havien de venir de 
Saragossa a reparar-ho, i només el fet de venir ja eren 900 euros més el material que havien 
de canviar, eh? Amb la qual cosa, estàvem tirant diners per un sistema que era obsolet. Per 
tant, les dues pantalles s’havien de canviar. I la segona és que com ja he dit abans, la idea 
és anar substituint progressivament el tema de pancartes, que a la llarga ens gastàvem, com 
a ajuntament, al voltant de 6, 7, 8.000 euros cada any en pancartes, anunciant diferents 
actes i demés. Per tant, això generarà també un estalvi.  

La Sra. Maluquer manifesta que les entitats, moltes les paguen ells, no?, les pancartes.  

El Sr. Alcalde manifesta que moltes diria que no. Algunes, però moltes no. No, no, segur que 
no.  

La Sra. Maluquer manifesta que molt bé. 

El Sr. Alcalde manifesta que alguna cosa més? Doncs, podem tancar la sessió d’aquest 
darrer ple del mandat. Per part meva, doncs, només agrair a tots els companys del 
consistori, tant del govern com de l’oposició, que hagin fet possible que en la majoria dels 
plens tot hagi transcorregut amb normalitat. També agrair l’assistència del públic, sobretot 
d’aquells que heu estat fidels, alguns dels quals esteu aquí, i només remarcar que ha sigut el 
primer mandat en què el públic ha pogut intervenir un cop finalitzat el ple, cosa que també 
podreu fer a partir d’aquest moment. Per tant, moltes gràcies a tothom, i molta sort a les 
eleccions a tothom, que hi hagi molta participació, això sí que ho puc dir, sí? Molt bé, doncs, 
ho dic.  

I bé, tanquem la sessió del ple.  

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

 
Vist i Plau,  

El secretari      L’alcalde 
 


