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Ple extraordinari, d’organització i funcionament de l’Ajuntament de Cabrera de Mar, de data 
trenta de juny de dos mil quinze. 
 
A Cabrera de Mar, comarca del Maresme, a trenta de juny de dos mil quinze, es reuneixen a 
la Casa Consistorial per tal de celebrar sessió extraordinària de primera convocatòria del Ple 
Municipal, sota la presidència de l’Il·lm. Sr. Alcalde, Jordi Mir i Boix, els senyors/res 
regidor/res que seguidament s’esmenten: Sra. Anna Maluquer Ferrer, Sr. Enric Mir i Nuet, 
Sra. Núria Pera Maltes, Sr. Antonio Abel Nuri, Sra. Anna Teixidó Sardà, Sra. Montserrat Reig 
Pascual, Sra. Maria José Cortada Manchado, Sr. Daniel Meroño Lombera, Sr. Antoni Garcia 
Lozano i Sr. Sergi Teodoro José. 
 
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 
dels punts que consten a la convocatòria i que ja són del coneixement dels senyors/res 
regidors/res.  
 
El Sr. Alcalde dóna el bon vespre a tothom. Benvinguts a la sessió extraordinària del Ple 

corporatiu d’organització i funcionament de l’Ajuntament de Cabrera de Mar, corresponent al 

dia trenta de juny de dos mil quinze.  

1. RÈGIM DE SESSIONS DEL PLE 

El Sr. Alcalde manifesta que el primer punt de l’ordre del dia és el règim de sessions del Ple, 

i el que proposem i sotmetem a l’aprovació del Ple és mantenir, com veníem fent fins ara, els 

Plens cada dos mesos, concretament que se celebrin el segon dijous dels mesos senars, 

com veníem fent fins ara. Això és així perquè... Bé, pel nombre d’habitants ens tocaria fer-ho 

cada tres mesos, eh?, però entenem que cada tres mesos queda massa distanciat en el 

temps, i pel volum de temes que s’han de dur a Ple i que s’han d’aprovar, pensem que cada 

dos mesos és una freqüència força escaient, que és la que hem vingut aplicant aquests dos 

darrers anys, i que considerem que és suficient. 

No obstant això, com ja vam fer en l’anterior mandat, si veiéssim que per la raó que sigui, 

doncs, hi ha un increment substancial de temes a tractar en els Plens, i això fa recomanable 

que passem a fer-los cada mes, doncs, els passaríem a fer cada mes, sense inconvenient, 

eh?, sempre estem a temps de fer-ho al llarg del mandat. Però com dic, al principi establim, 

proposem l’establiment aquest de celebració cada dos mesos, el segon dijous de cada mes 

senar. 

Bé, aquesta és la nostra proposta, i donem ara la paraula als grups de l’oposició, per si tenen 

alguna cosa a comentar. Comencem pel Sr. Daniel Meroño Lombera, regidor del grup 

municipal del PSC. 

El Sr. Daniel Meroño Lombera, regidor del grup municipal del PSC, manifesta que bé, jo m’hi 

abstindré, i el motiu és perquè, bé, no hem rebut informació al respecte, no estava dins del 

sobre la informació dels punts del Ple, i realment, en la mesura que la feina de l’Ajuntament 
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es vagi consensuant amb l’oposició via juntes de portaveus, comissions de seguiment i tal, 

doncs, em pot semblar bé que les reunions siguin bimensuals. Com que no sé a priori com 

serà aquest seguiment, doncs, el meu vot és abstenció. 

El Sr. Alcalde manifesta que gràcies, Sr. Meroño. Donem la paraula al Sr. Antoni Abel Nuri, 

regidor del grup municipal d’AI-CM.  

El Sr. Abel manifesta que bé, nosaltres ens hi abstenim, eh? 

El Sr. Alcalde manifesta que perfecte. Gràcies, Sr. Abel. Gent per Cabrera, Sra. Maluquer? 

La Sra. Anna Maluquer Ferrer, regidora del grup municipal de GxC , dóna la bona tarda. 

Nosaltres de fet som partidaris que es tornin a fer els plens mensuals. Ja sé que a vegades 

potser no hi ha temes per tractar, però sí que en els Plens també hi han els informes dels 

regidors pertinents, dels assumptes que es tracten a les juntes de govern. I en dos mesos hi 

ha dues juntes de govern, i pensem que també és una manera de fer conèixer a la gent de 

Cabrera tots aquests temes amb una regularitat millor, en el nostre modest entendre. Per 

tant, hi votarem en contra. 

El Sr. Alcalde manifesta que hi votaran en contra. Molt bé. Només fer-li veure, eh?, que dos 

mandats enrere es van haver de suspendre algunes convocatòries per falta de temes. Quan 

es feien mensualment es va haver de desconvocar algun ple ordinari per falta de temes. 

Parlo d’això..., fa cinc anys, dos mandats enrere. I que hi votaran en contra penso que és lícit 

dir-ho.  

En les primeres converses, per veure si es formava nou govern en l’anterior mandat, el 

primer punt que va sortir a la primera reunió de negociació va ser que els plens fossin cada 

dos mesos, proposat pel cap de Gent per Cabrera en aquell moment. Només perquè quedi 

constància d’aquest fet. Vull dir que el fet de proposar els plens cada dos mesos no és un 

invent ni de Convergència i Unió ni d’Esquerra Republicana ara, sinó que és un fet lògic i 

natural amb el qual tots en el seu moment hi havíem estat d’acord. Només volia deixar 

constància d’això. 

Bé, sotmetem, per tant, aquest punt a votació... 

La Sra. Maluquer manifesta que no, no, si us plau, també m’agradaria contestar, el Sr. Joan 

Vilà ja no hi és, vostès frissen perquè sigui així, per tant... 

El Sr. Alcalde manifesta que no, no, ningú frissa res, senzillament constato un fet. 

La Sra. Maluquer manifesta que senzillament estem dient el nostre parer. Som un nou equip 

de govern, i no és per anar a la contra ni molt menys, és senzillament que si s’ha de 

suspendre algun ple, doncs, se suspèn, no passa res. És la nostra opinió. 

El Sr. Alcalde manifesta que no, però la coherència és important en la política, en la vida en 

general però en la política sobretot ho és. Només constato que fa ara mateix quatre anys i un 

mes, vostès van proposar que els plens fossin cada dos mesos. És així. Només...  
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Molt bé, doncs, sotmetem aquest punt a votació. 

Vots a favor que siguin cada dos mesos? 

Vots en contra? 

El Sr. García... 

Abstencions? 

Molt bé. Doncs, queda aprovat el règim de sessions de plens per 6 vots a favor, 3 vots en 

contra i 2 abstencions. 

Sotmès l’assumpte a votació el Consistori per 6 vots a favor (4 CiU i 2 ERC), 3 vots en contra 

(3 GxC) i 2 abstencions (1 AI-CM i 1 PSC) acorda: 

Únic. Aprovar que el Ple de l’Ajuntament celebri les seves sessions ordinàries el segon 

dijous de cada mes, els mesos senars, a les vuit del vespre o el següent dijous si aquest fos 

festiu, excepte al mes d’agost, a la Sala de l’Edifici Nou de l’Ajuntament. 

2. COMPOSICIO DE LES COMISSIONS INFORMATIVES PERMANENTS I JUNTA DE 

PORTAVEUS 

El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Passem al següent punt, que és la composició de les 

comissions informatives permanents i junta de portaveus. Bé, ara els llegiré la proposta que 

han rebut vostès, de la composició de dues comissions. La primera és la Comissió Municipal 

d’Urbanisme, Obres, Activitats i Serveis, que la composaran els següents membres: membre 

proposat per Convergència serà la Sra. Núria Pera Maltes; per Gent per Cabrera la Sra. 

Anna Teixidó Sardà; per Esquerra Republicana de Catalunya el Sr. Enric Mir i Nuet; pel PSC 

el Sr. Daniel Meroño Lombera; i per Alternativa Independent Cabrera de Mar, el Sr. Antoni 

Abel Nuri. 

I pel que fa a la Comissió Especial de Comptes, que es reuneix un cop l’any aquesta, 

aquesta, la Comissió d’Urbanisme, es reuneix cada dijous, la comissió Especial de Comptes 

un cop l’any: per part de Convergència el Sr. Jordi Mir i Boix; per Gent per Cabrera el Sr. 

Antoni García Lozano; per Esquerra Republicana de Catalunya el Sr. Enric Mir i Nuet; pel 

PSC el Sr. Daniel Meroño Lombera; i per Alternativa Independent Cabrera de Mar, el Sr. 

Antoni Abel Nuri. 

També dir-los en aquest punt que proposem al Ple la recuperació, diguéssim, de la junta de 

portaveus. La junta de portaveus, que havia estat vigent durant els tres darrers anys de dos 

mandats anteriors, és a dir, des de l’any 2008 fins l’any 2011, no es va celebrar durant el 

mandat anterior, i volem recuperar-ho amb el propòsit que hi hagi el màxim diàleg i consens 

a l’hora de tractar els temes dels plens. La junta de portaveus, com el seu nom ja indica, la 

composen el portaveu de cadascun dels grups municipals, i la presideix l’Alcalde, i es 

convocaria, a diferència del que es va fer fa dos mandats, els dimarts de la setmana que hi 

hagi Ple ordinari, i sempre hi ha potestat meva de convocar-la per tractar qualsevol altre 
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tema, o per si és qualsevol ple extraordinari. Però els plens ordinaris automàticament, 

qualsevol Ple ordinari que hi hagi, com que se celebra el dijous, doncs, el dimarts d’aquella 

setmana, és a dir, dos dies abans, es convocaria a les set de la tarda, a la sala antiga de 

plens.  

I la composarien, segons han indicat cada grup a la unitat administrativa que els ha sol·licitat 

el nomenament de portaveus: per part de Convergència, la Sra. Núria Pera Maltes, serà la 

portaveu del grup; per part d’Esquerra Republicana de Catalunya el Sr. Enric Mir i Nuet; per 

part de Gent per Cabrera, la Sra. Anna Maluquer i Ferrer; per part d’Alternativa Independent 

Cabrera de Mar el Sr. Antoni Abel Nuri; i per part del PSC el Sr. Daniel Meroño Lombera. 

Aquestes són les persones que composarem la junta de portaveus.  

Bé, sotmetem, doncs, aquest punt també a votació. Donem primer la paraula, perdó, als 

diferents grups. El Sr. Daniel Meroño Lombera, regidor del grup municipal del PSC.  

El Sr. Daniel Meroño Lombera, regidor del grup municipal del PSC, manifesta que sí, jo al 

respecte dels punts que s’han de votar, també els demanaria que per als propers plens 

s’indiqués quins se sotmeten a votació i quins no, per preparar adequadament el comentari i 

la resposta. perquè aquest punt no teníem clar si se sotmetia o no se sotmetia a votació. 

Segurament, si això que acaba d’explicar vostè ho haguéssim sabut abans, jo a la votació 

anterior hagués votat a favor. I el felicito perquè recuperi la junta de portaveus, que crec que 

és súper necessària, i és més, si pogués ser fins i tot quinze dies abans del Ple seria 

estupend, perquè dos dies per analitzar segons quina informació, ja estem veient en les 

primeres reunions que ja hem tingut que no és suficient. O sigui, jo li demanaria si pogués 

ser la setmana anterior a la del Ple.  

El Sr. Alcalde manifesta que és que el problema, perdoni, Sr. Meroño, és que la convocatòria 

es fa una setmana abans. Bé, són cinc dies abans, cosa que fa no tants anys abans eren 

tres dies abans, nosaltres ja ho vam ampliar a cinc, llavors, és difícil... 

El Sr. Meroño manifesta que jo no miro enrere. 

El Sr. Alcalde manifesta que no, no, però vull dir que si la convocatòria del Ple és cinc dies 

abans, difícilment podrem tractar dels temes de l’ordre del dia del Ple sense que s’hagi 

convocat, perquè en poden sortir de nous, i encara no estarà configurat l’ordre del dia. És a 

això al que em refereixo. 

El Sr. Meroño manifesta que ja. Doncs, ajusti al màxim aquests cinc dies, si pot ser el dilluns 

millor dilluns que dimarts, ja m’entén el que li dic, que hi hagi suficient... 

El Sr. Alcalde si veiem que si veiem que hi ha algun tema que realment requereix de parlar-

ne amb més temps, sempre es pot convocar abans, eh?, això segur. 

El Sr. Meroño manifesta que jo aquest punt no el tenia pensat votar, hi voto a favor, i ara, si 

pogués tornar enrere, votaria a favor el punt anterior, ja ho dic. 
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El Sr. Alcalde manifesta que d’acord. Què anava a dir? Respecte a si s’han de votar o no, el 

mateix dubte que té vostè ho tinc jo, i moltes vegades, el Sr. secretari ho sap, li pregunto jo a 

vegades, diverses vegades, «aquest punt s’ha de votar?» La majoria es voten, eh?, 

exceptuant quan diu «donar compte». Quan diu «donar compte» o «donar coneixement», 

llavors és que no es vota, és només informatiu, però la majoria es voten sempre. 

El Sr. Meroño manifesta que doncs, en la mesura que sigui possible, si us plau, que hi 

consti.  

El Sr. Alcalde manifesta que no sé com ho podem fer això, però bé... 

El Sr. Meroño manifesta que a veure si el Sr. secretari...  

El Sr. Alcalde manifesta que bé... Sí, sí. Donem la paraula al Sr. Antoni Abel Nuri, regidor del 

grup municipal  d’AI-CM. 

El Sr. Abel manifesta que nosaltres votarem afirmativament també. 

El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, gràcies. Sra. Anna Maluquer Ferrer, regidora del grup 

municipal de GxC? 

La Sra. Anna Maluquer Ferrer, regidora del grup municipal de GxC, manifesta que sí, 

nosaltres també votem afirmativament, tot i que jo vaig estar-me mirant l’acta de la sessió del 

mandat anterior, i em sembla que no es va votar, però... No sé. 

El Sr. Alcalde manifesta que no es va votar la composició de les comissions? 

La Sra. Maluquer manifesta que jo diria que no. 

El Sr. Alcalde manifesta que jo també ho vaig mirar, però ara no me’n recordo, eh? Aquí qui 

mana és el Sr. secretari. 

Molt bé. Doncs bé, sotmetem aquest punt a votació.  

Vots a favor? 

Doncs, queda aprovat, gràcies, per unanimitat, 11 vots a favor. 

Sotmès l’assumpte a votació el Consistori per unanimitat acorda constituir les següents 

comissions, que estaran formades pels regidors que seguidament s’esmenten: 

- Comissió Municipal d’Urbanisme, Obres, Activitats i Serveis: farà sessions setmanals 

els dijous a dos quarts de vuit del vespre, i quan coincideixi amb el Ple Municipal es farà a 

les 7 del vespre.  

Estarà formada pels següents regidors: 

President: Il·lm. Sr. Alcalde, Jordi Mir i Boix (CiU) 
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Regidors: Sra. Núria Pera Maltes (CiU), Sra. Anna Teixidó Sardà (GxC), Sr. Enric Mir i Nuet 

(ERC), Sr. Daniel Meroño Lombera (PSC) i Sr. Antoni Abel Nuri (AI-CM) 

- Comissió Especial de Comptes: té caràcter obligatori i quedarà integrada pels següents 

regidors, que ostentaran el vot ponderat segons el nombre de membres del grup polític 

municipal que representin. Es convocarà un cop l’any: 

President: Il·lm. Sr. Jordi Mir i Boix (CiU). 

Vocals: Sr. Antoni Garcia Lozano (GxC), Sr. Enric Mir i Nuet (ERC), Sr. Daniel Meroño 

Lombera (PSC) i Sr. Antoni Abel Nuri (AI-CM) 

- Junta de Portaveus: Es convocarà a les 7 de la tarda, a la sala antiga de plens, els 

dimarts de la setmana que hi hagi Ple ordinari, amb possibilitat de convocar-la per tractar 

qualsevol altre tema, o abans dels plens extraordinaris. 

President: Il·lm. Sr. Jordi Mir i Boix (CiU). 

Portaveus: Sra. Núria Pera Maltes (CiU), Sr. Enric Mir i Nuet (ERC), Sra. Anna Maluquer i 

Ferrer (GxC), Sr. Antoni Abel Nuri (AI-CM) i Sr. Daniel Meroño Lombera (PSC).  

3. NOMENAMENT REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT ALS ÒRGANS COL·LEGIATS 

A LES ENTITATS QUE D’AQUEST EN FORMIN PART 

El Sr. Alcalde manifesta que passem al tercer punt, que és el nomenament dels 

representants de l’ajuntament als òrgans col·legiats a les entitats que d’aquest en formin 

part. 

Bé, els llegiré també quins són aquests òrgans, i quines són les persones nominades a 

cadascun d’ells, que són tots ells membres de l’equip de govern: 

- Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme: com a titular el 

Sr. Enric Mir i Nuet, i com a suplent jo mateix, Jordi Mir i Boix. 

- Consorci del Parc Serralada Litoral: titular el Sr. Enric Mir i Nuet, i suplent la Sra. 

Núria Pera Maltes.  

- Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme: titular la Sra. María José 

Cortada Manchado, i suplent Jordi Mir i Boix.  

- Consorci Localret: titular la Sra. Núria Pera Maltes, suplent, Sr. Jordi Mir i Boix. 

- Consorci Televisió Digital Terrestre: titular la Sra. Montserrat Reig i Pascual, i suplent 

Sr. Jordi Mir i Boix.  

- AMTU: titular el Sr. Enric Mir i Nuet, suplent el Sr. Jordi Mir i Boix.  

- Consell Escolar de l’Escola Pla de l’Avellà: titular la Sra. Montserrat Reig i Pascual, 

suplent el Sr. Jordi Mir i Boix.  
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- Consell Escolar de l’escola bressol municipal Marinada: la Sra. Montserrat Reig 

Pascual, i suplent el Sr. Jordi Mir i Boix.  

- Consell Escolar del Col·legi parroquial Sant Feliu: titular la Sra. Montserrat Reig 

Pascual, i suplent el Sr. Jordi Mir i Boix. 

Bé, aquesta és la nostra proposta. Això també s’ha de votar, i per tant, donem la paraula als 

diferents grups, començant pel Sr. Daniel Meroño Lombera, regidor del grup municipal del 

PSC. 

El Sr. Meroño manifesta que m’hi abstindré també. 

El Sr. Alcalde manifesta que bé. Gràcies. el Sr. Antoni Abel Nuri, regidor del grup municipal  

d’AI-CM? 

El Sr. Abel manifesta que bé, jo crec que vostès han escollit aquests representants, i per 

tant, em sembla bé però ens hi abstenim. 

El Sr. Alcalde manifesta que s’hi absté. D’acord. I la Sra. Anna Maluquer Ferrer, regidor del 

grup municipal de GxC? 

La Sra. Maluquer manifesta que nosaltres també ens hi abstindrem. 

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

Vots a favor? 

Abstencions? 

Molt bé. Doncs, queda aprovat per 6 vots a favor i 5 abstencions.  

Sotmès l’assumpte a votació el Consistori per 6 vots a favor (4 CiU i 2 ERC) i 5 
abstencions (3 GxC, 1 AI-CM i 1 PSC) acorda: 
 
Primer. Aprovar la proposta formulada per l’Alcaldia en quan a la designació dels 
representants de l’Ajuntament en els òrgans col·legiats de les Entitats de les que aquest 
en formi part. 
 
Segon. Notificar a les entitats interessades el present acord, als efectes procedents. 
 
4. DESSIGNACIÓ REPRESENTANT AJUNTAMENT AL CONSELL ADMINISTRACIÓ 

GISCA 

El Sr. Alcalde manifesta que bé, passem al següent punt, que és la designació del 

representant de l’Ajuntament al consell d’administració de GICSA. Aquí malauradament hi ha 

hagut un error en la documentació que els hem passat, i el membre proposant no és qui 

s’esmenta aquí sinó que sempre normalment és l’Alcalde, per tant, on posa aquest nom 

hauria de posar «Jordi Mir i Boix», no el nom que posava.  
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Ha sigut una errada, perquè quan ens van demanar la informació dels membres del consell 

de GICSA, han agafat el nom de la persona que proposàvem com a conseller de GICSA, 

eh? Però el representant de l’Ajuntament en el consell d’administració de GICSA fins ara era 

l’Alcalde, i ara el que proposem és que segueixi sent així. 

Donem la paraula als grups de l’oposició. Sr. Daniel Meroño Lombera, regidor del grup 

municipal del PSC. 

El Sr. Meroño manifesta que sí, només preguntar per què no és el regidor d’Obres i Serveis, i 

no sé si em va semblar llegir en algun pacte, un document de pacte de govern, alguna cosa 

així com que s’alternaria. No sé si era aquí, al consell d’administració de GICSA... 

El Sr. Alcalde manifesta que això és diferent, allò és pel que fa al consell d’administració de 

GICSA, que ja ho parlarem més endavant, en una altra sessió, quan toqui parlar de la junta 

de GICSA i demés, i del consell d’administració. 

El Sr. Meroño manifesta que doncs, en aquest cas m’hi abstindré també. 

El Sr. Alcalde manifesta que d’acord. Sempre ha estat l’Alcalde. Com a president de GICSA, 

forma part del consell d’administració de GICSA. No sé si des dels seus inicis, però... Sí? Em 

diu el secretari que sí.  

Bé, el Sr. Antoni Abel Nuri, regidor del grup municipal d’AI-CM? 

El Sr. Abel manifesta que sí. considero que si sempre s’ha fet així, doncs, correcte. 

El Sr. Alcalde manifesta que d’acord, gràcies. Sra. Maluquer, de Gent per Cabrera? 

La Sra. Maluquer manifesta que sí, nosaltres, aclarit el dubte, també hi votarem a favor.  

El Sr. Alcalde manifesta que sí, lamento l’errada, eh? L’hem vista abans... Molt bé.  

Doncs, sotmetem aquest punt a votació. 

Vots a favor? 

Abstencions? 

Molt bé, doncs, queda aprovat per 10 vots a favor i 1 abstenció, del Partit dels Socialistes de 

Catalunya.  

Sotmès l’assumpte a votació el Consistori per 10 vots a favor (4 CiU, 3 GxC 2 ERC, 1 AI-CM) 

i 1 abstenció (1 PSC), acorda: 

Primer. Designar representant de l’Ajuntament al Consell d’Administració de la mercantil 

Gestió Iniciatives Cabrera, SA, Societat privada municipal a l’Il·lm. Sr. Alcalde, Jordi Mir i 

Boix. 

Segon. Notificar el present acord a GICSA, als efectes procedents. 
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Tercer. Facultar a l’Il·lm. Sr. Alcalde tant àmpliament com sigui menester i en dret es 

requereixi per a l’efectivitat dels presents acords. 

5. DONAR CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA EN MATÈRIA DE 

NOMENAMENTS I DELEGACIONS REGIDORS/ES 

El Sr. Alcalde manifesta que bé, passem al següent punt, que és donar coneixement, per 

tant, aquest punt no es votarà, de les resolucions de l’alcaldia en matèria de nomenaments i 

delegacions de regidors i regidores. 

Els llegiré la part de la resolució del decret de nomenaments, que diu el següent: 

“Primer.- Nomenar tinents d’Alcalde els següents regidors i regidores: primer tinent d’Alcalde, 

Sr. Enric Mir i Nuet; segon tinent d’Alcalde, Sra. Núria Pera Maltes; tercer tinent d’Alcalde, 

Sra. Montserrat Reig Pascual.  

Segon.- Delegar les facultat de direcció i administració de les àrees d’actuació municipals als 

tinents d’Alcalde i regidors següents: primer tinent d’Alcalde, Sr. Enric Mir i Nuet, Àrea 

d’Obres Públiques i Serveis, i Sostenibilitat; segon tinent d’Alcalde, Sra. Núria Pera Maltes, 

Àrea d’Urbanisme i Serveis Interns; tercer tinent d’Alcalde, Sra. Montserrat Reig Pascual, 

àrees de Cultura, Comunicació i Participació Ciutadana, Ensenyament i Patrimoni; regidora 

Sra. María Josep Cortada Manchado, Àrea de Serveis a les Persones, Sanitat i Promoció 

Econòmica; regidor Sr. Sergi Teodoro José, Àrea de Joventut, Festes i Esports.  

Tercer.- L’alcaldia es reserva per a sí de les facultats no delegades, les àrees d’Hisenda 

Pública i Governació.  

Quart.- Les esmentades delegacions es regiran de conformitat amb el que es disposa en el 

Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i portaran 

implícites tant la delegació de la gestió i impuls dels serveis de cada àrea, com la delegació 

de la signatura de tots els tràmits documentals que s’hagin de realitzar, i que no siguin 

competència d’altre òrgan municipal diferent del delegant, i s’haurà de mantenir en tot 

moment informada l’alcaldia de la gestió de les delegacions, informació que serà de caràcter 

previ a la decisió en assumptes de transcendència. 

Cinquè.- Nomenar membres de la junta de govern local els següents regidors: primer tinent 

d’Alcalde, Sr. Enric Mir i Nuet; segon tinent d’Alcalde, Sra. Núria Pera Maltes. 

Sisè.- Designar la tercera tinent d’Alcalde, Sra. Montserrat Reig Pascual, i la regidora Sra. 

María José Cortada Manchado, per tal que puguin substituir els membres integrants de la 

junta de govern local en els casos d’absència i/o malaltia.  

I set: notificar aquestes resolucions als interessats, i donar-ne compte al Ple en la primera 

sessió que faci –això és el que estem fent– així com la publicació íntegra de la present 

resolució en el Butlletí Oficial de la Província, sense perjudici de la seva efectivitat des del 

dia següent de la present resolució.  
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Signat a cabrera de Mar, el 16 de juny de 2015.”  

Per tant, això és tot el que fa al punt cinquè, per informar-los de les resolucions d’alcaldia en 

matèria de nomenaments i delegacions. 

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

6. DETERMINACIO DE LA DEDICACIÓ, RETRIBUCIONS I ASSISTÈNCIA ALCALDE I 

REGIDORS/ES 

El Sr. Alcalde manifesta que passem ara al punt sisè, que és la determinació de la dedicació, 

retribucions i assistències de l’Alcalde i els regidors i regidores. Primer els llegiré la proposta 

que fem i que sotmetem a la valoració del Ple, que és la següent: dedicació i retribucions. Els 

diré el nom de la persona, les hores, i la retribució estipulada bruta mensual, que s’ha de 

multiplicar per saber el brut anual, per un total de catorze pagues.  

La proposta és la següent: Sr. Jordi Mir i Boix, 39 hores, 2.785 euros bruts/mes; Sr. Enric Mir 

i Nuet, 25 hores, 1.500 euros bruts al mes; Sra. Núria Pera Maltes, 25 hores, 1.500 euros 

bruts al mes; Sra. María José Cortada Manchado, 25 hores, 1.500 euros bruts al mes; Sra. 

Montserrat Reig Pascual, 25 hores, 1.500 bruts euros bruts al mes; i Sr. Sergi Teodoro José, 

20 hores, 1.200 euros bruts al mes.  

I pel que fa a les assistències efectives, a cada ple ordinari, això és només per als membres, 

per als regidors que no formen part del govern, cada Ple ordinari 205,76 euros, cada ple 

extraordinari 33,22 euros, i pel que fa a la junta de portaveus, 50 euros. Això és el que 

estava establert en el seu moment, i les xifres són iguals, les que acabo de dir ara, per 

assistències efectives iguals que les que es venien percebent en l’anterior mandat.  

I pel que fa a la dedicació i retribucions dels regidors i regidores, comentar que la retribució 

total de l’actual equip de govern, del nou equip de govern, és lleugerament inferior a la 

retribució total del govern anterior, concretament suma 140.112 euros, que és un 1,3 per 

cent menys que el govern anterior, que era 141.912 euros. Que el total de dedicació de 

l’actual govern és gairebé idèntic al govern anterior, estem parlant de 159 hores sumades 

entre tots els membres, respecte a 160 hores del govern anterior. Estem parlant d’una hora 

menys, és a dir, un 0,6 per cent menys. I que lògicament ara passem, el govern actual, de 

set regidors que tenia el govern anterior a sis regidors que som ara, la qual cosa vol dir que 

haurem de fer més feina entre menys persones, i, per tant, és lògic que augmenti la 

dedicació de cadascun de nosaltres, i per tant, és lògic que això comporti una major 

retribució. És a dir, el procés racional que hem seguit a l’hora de decidir aquestes 

dedicacions i aquestes retribucions és que cada persona tindrà més feina, per tant, haurà de 

tenir major dedicació i per tant, és lògic que tingui una major retribució.  

També dir-los, paral·lelament a això, que el preu/hora respecte a l’anterior mandat és igual i 

lleugerament, lleugeríssimament inferior, i que estem parlant d’un preu/hora que és inferior al 

que s’havia establert l’any 2003.  
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O sigui, el govern que va governar el mandat 2007-2011 es va abaixar la retribució respecte 

al govern anterior, que havia governat el període 2003-2007, s’ho va abaixar, i aquest 

preu/hora s’ha mantingut en els dos últims mandats, és a dir, des de l’any 2007 fins ara, l’any 

2015. I ara el que estem fent és mantenir-lo baixant-lo de manera molt, molt lleugera. 

Bé, dit això, donem la paraula als grups de l’oposició. Comencem pel Sr. Daniel Meroño 

Lombera, regidor del grup municipal del PSC. Quan vulgui. 

El Sr. Daniel Meroño Lombera, regidor del grup municipal del PSC, manifesta que bé, aquí sí 

que hi ha tela, eh?, en aquests dos punts, el 5 i el 6. A mi em sorprèn que el punt 6, que és 

la votació del cartipàs, no se sotmeti a votació, i sí que es voti el representant del consell 

d’administració de GICSA. En primer lloc parlaré del punt 5, que és les regidories.  

Avia’m, del tema de les regidories i dedicacions a mi el que em preocupa és que hi hagi 

aquesta diferència entre l’Alcalde i els regidors de dedicació, eh? L’Alcalde té una dedicació 

de 39 hores, ja ens explicarà per què són 39 i 40, tot i que pensem, creiem que ja sabem per 

què és. I per què els regidors tenen tan poca dedicació, amb unes «macroregidories» que 

ara passaré a descriure, i que em preocupen.  

Quatre ulls veuen més que dos. Si a més, l’Alcalde és el regidor d’Hisenda i de Governació, 

doncs, tenim un model de gestió molt gerencial, molt d’empresa privada. A mi em preocupa 

això, eh? Sobretot perquè hi ha unes regidories especialment..., diria jo «macroregidories». 

Una és la de la María Josep Cortada..., bé, María José Cortada, que és l’Àrea de Serveis a 

les Persones, o sigui, l’Àrea de Serveis Socials, Sanitat i Promoció Econòmica. És una 

regidoria que considero que comporta molta ocupació. Però ja la que és la pera ja és la 

regidoria de la Montse Reig, que ni més ni menys és Cultura, Comunicació, Participació 

Ciutadana, Ensenyament i Patrimoni, amb tot el que ve aquesta legislatura en tema 

d’educació, de comunicació i participació, i de cultura i patrimoni. Perquè tenim el debat de la 

promoció arqueològica, que, bé... A mi em preocupen aquestes dues regidories, i com es 

gestionaran, amb una dedicació de 25 hores. 

En general, al cartipàs el que veig jo és que passem d’una legislatura de set persones d’un 

perfil, jo crec de gestió elevat, a sis persones que moltes no tenen experiència en gestió. 

Llavors, molt bé, hem guanyat unes eleccions, tenim l’alcaldia, tenim el govern, però ara s’ha 

de gestionar l’Ajuntament. A mi em preocupa això, a mi em preocupa una mica, sobretot, ja 

dic, aquestes «macroregidories» que no sé com es poden gestionar amb aquesta dedicació.  

Per això i per tots aquests motius... Ja no entro al tema de retribucions, el Toni no sé si 

voldrà entrar, ha fet una anàlisis, crec, molt correcta del tema de retribucions, i aquí ja no 

entro, jo em quedo ja amb el tema del que és el cartipàs, i el meu vot és en contra. 

El Sr. Alcalde manifesta que d’acord. Primer, només un aclariment: quan parlem de la 

dedicació, estem parlant d’hores setmanals, que no hi hagi cap dubte, que ningú es pensi 

que són hores mensuals, són hores setmanals.  
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Començo una miqueta pel final. Vostè diu que considera que és poca dedicació, pel que fa a 

algunes «macroregidories». A veure, al final, jo ho he explicat, la suma total 

d’hores/persones dóna 159, abans era 160. Estem parlant que les regidories són les 

mateixes, amb la incorporació d’aquesta nova regidoria de Comunicació i Participació 

Ciutadana, que d’alguna manera ja es feia però no existia com a regidoria, per tant, no hi ha 

tampoc un increment de feina en aquest sentit. Per tant, estem parlant del mateix nombre 

d’hores, una hora menys. 

El Sr. Meroño manifesta que és que en el seu programa electoral era una regidoria 

específica, eh?, la de Comunicació. Per això dic que si en el programa ja mereixia una 

regidoria, ara ajuntar-la, repeteixo, amb Cultura, Ensenyament i Patrimoni, em sembla una 

barbaritat, vaja. 

El Sr. Alcalde manifesta que bé, no cregui. Ensenyament realment, a veure, sí que és feina, 

feina és tot, tot el que un vulgui, i quan marquem aquestes hores de dedicació estem parlant 

sempre de mínims, tots acabem fent més de les que són. Per tant, estic segur que la 

regidora en aquest sentit se’n sortirà. 

El Sr. Meroño manifesta que és un tema de repartiment, eh?, no és un tema de total, és un 

tema de repartiment, i que quatre ulls veuen més que dos, i que hi hagi una persona que faci 

39 hores i que la següent faci 25 és preocupant. Voldria que hi haguessin dos que fessin 35, 

per exemple. en aquest sentit. 

El Sr. Alcalde manifesta que a veure, l’objectiu que ens havíem marcat era assignar-ho de la 

manera més racional possible, en funció de la disponibilitat i la capacitat de cadascú, i 

sobretot amb l’objectiu de no superar la retribució de l’anterior mandat. El fet que siguin 39 i 

no 40 és per deixar una porta oberta, que no hi hagi exclusivitat. Quaranta és el que et 

marca la dedicació exclusiva, eh? I si l’Alcalde de Cabrera de Mar tingués dedicació 

exclusiva, es tanca la porta a què pugui haver cap assessor com a càrrec eventual, que els 

tindrem, és el tema que parlarem després, però ja li avanço que cap de les dues persones 

actuals formaran part com a càrrecs eventuals, diguéssim, se’ls retribuirà per una altra 

banda. Vull dir que no és això. Però sempre deixaria la porta oberta a què es pugui 

incorporar un futur assessor. I a més, bé, pensem que d’aquesta manera tampoc estem 

arribant al límit.  

Pensem que el límit –ho avanço, eh?– que marca l’LRSAL, la llei aquesta de racionalització 

que va aplicar el PP ara fa dos anys, marca que per a un Alcalde d’un municipi de menys de 

5.000 habitants, com és el nostre, la retribució màxima són, per 40 hores, per dedicació 

exclusiva, 40.000 euros. Home, en el nostre cas estaríem per sota d’això, eh?, per això 

també deixem les 39 hores. Vull dir que estem dins del límit de l’LRSAL. Val. 

El Sr. Meroño manifesta que en el tema de retribució ja li dic que no entro, perquè jo el vaig 

veure el dia... 

El Sr. Alcalde manifesta que ja, ja, només l’hi aclareixo. Perfecte. Gràcies, Sr. Meroño.  

Donem la paraula al Sr. Antoni Abel Nuri, regidor del grup municipal d’AI-CM. 
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El Sr. Antoni Abel Nuri, regidor del grup municipal d’AI-CM, manifesta que bé, vostè diu que 

això no representa cap augment. A mi els números no em surten igual.  

El Sr. Alcalde manifesta que de retribució. 

El Sr. Abel manifesta que sí. No, de cost.  

El Sr. Alcalde manifesta que no... , jo he dit que no, per això ho he dit. 

El Sr. Abel manifesta que vostè ho ha dit i jo li especifico. O sigui, vostè diu... 

El Sr. Alcalde manifesta que per això, les paraules tenen un significat. Jo he dit que no 

representa augment de retribucions. 

El Sr. Abel manifesta que de retribució, però sí que representa un augment real de cost per a 

l’Ajuntament. 

El Sr. Alcalde manifesta que clar, perquè abans hi havia dues persones que estaven 

jubilades i, per tant, no es pagava seguretat social, i ara sí. I ara no és el cas, però això..., no 

podem jugar amb això.  

El Sr. Abel manifesta que i aquest cost és important, eh? O sigui, per tant, els quatre regidors 

que hi havia abans, amb seguretat social, i els dos que no, que cobraven per assistència, 

doncs, al final 127.000 euros aproximadament. Vostès, amb la seguretat social inclosa, 

sense comptar..., parlo només de regidors, eh?, sense comptar l’Alcalde, eh?, 133.000, eh? 

O sigui, aquí ja tenim una diferència almenys de 6.000 euros. Vostè, el seu increment real 

seran 4.900 euros per a l’Ajuntament, o sigui, el seu increment de temps d’hores seran 4.900 

euros. 

El Sr. Alcalde manifesta que no, de retribució no. 

El Sr. Abel manifesta que no. 

El Sr. Alcalde manifesta que no, no. 

El Sr. Abel manifesta que de l’augment de cost. 

El Sr. Alcalde manifesta que de cost, clar. 

El Sr. Abel manifesta que o sigui, vostè cobrarà 265 euros més, més l’increment del 32,1 per 

cent de la seguretat social, atur, formació professional i demés, i això donarà un total uns 

4.900 euros l’any. O sigui, per tant, a l’Ajuntament li suposa més diners. 

El tema de les hores. Escolti, miri, això per a mi, o per a nosaltres, és un augment encobert, 

així de clar, i crec que no pertoca, no pertocava. No pertocava perquè en aquest Ajuntament 

hi ha molt de personal, i tot aquest personal porta amb el sou congelat un munt de temps, 

eh?  
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I vostès ara resulta que en qüestió de les hores, que al final, com vostè ha dit, i és veritat, 

s’acaben fent més hores, almenys jo les feia i algun més també, doncs resulta que vostès 

s’estan augmentant el sou. I jo no ho trobo..., moralment no ho trobo correcte. I per tant, hi 

votarem en contra. 

El Sr. Alcalde manifesta que d’acord. Bé, només aclarir-li una cosa: la comparativa del cost, 

si tenim en compte que abans hi havia persones que, com hem dit, no pagaven seguretat 

social perquè estaven jubilades, i ara no és així, per circumstàncies, perquè cap de nosaltres 

està jubilat, home, penso que no és una comparativa justa, d’alguna forma.  

Li pintaré d’una altra manera: imagini’s que el següent govern, de sobte, té tres persones 

jubilades. La retribució és la mateixa però baixa el cost. Podrien, seria lògic que diguessin: 

«Oh, hem rebaixat el cost del govern.» No, no, estaríem cobrant el mateix, o potser més, i el 

cost és inferior. La circumstància que un estigui jubilat o no marca el fet que hagi de pagar 

seguretat social, i, per tant, aquest factor l’hem d’eliminar. Per això la comparativa. Jo crec 

que l’hem de portar a dedicació i retribució, i si parlem de dedicació i retribució estem parlant 

d’una mica menys de dedicació, una hora menys, és a dir, un 0,6 per cent per fer la mateixa 

feina, o potser una miqueta més, i si parlem de retribució, estem parlant d’un 1,3 per cent 

menys per fer la mateixa feina, i potser una mica més.  

Això són els números... És una manera de veure-ho. La seva també, evidentment, però 

penso que són circumstàncies no controlables, el fet que un estigui jubilat o no. És a dir, 

ningú presentarà una llista, «escoltin, voti’ns a nosaltres, que som tots jubilats, i per tant, ens 

costarà menys al poble». Home, jo no he vist mai ningú que ho hagi dit això. Per tant, penso 

que entenc que són circumstàncies no controlables, que, bé, hi pot haver un que comenci no 

jubilat i al final s’acabi jubilant al cap de dos anys d’un mandat, també pot ser, no ho sé. 

Això..., jo penso que la manera d’avaluar i comparar és a nivell de retribució, no de cost. No 

està prohibit a nivell de cost, eh?, és una xifra, però no s’agafi només a aquesta.  

El Sr. Abel manifesta que no, no, és que jo m’agafo a què hagués pogut mantindre els sous 

que hi havia, que estaven correctes, almenys jo els trobo correctes, i ja està. Perquè no té 

sentit, o sigui, justificar per què hi ha un regidor menys es tindrà més feina. Escolti... També 

tots sabem... 

El Sr. Alcalde manifesta que és exactament igual al que vam fer l’altra vegada. 

El Sr. Abel manifesta que també hauríem de veure si realment totes aquestes hores es fan, 

tothom les fa, perquè si ens posem així... 

El Sr. Alcalde manifesta que no sempre. 

El Sr. Abel manifesta que sap vostè que hi ha regidories que tenen tècnics, que són els que 

realment fan la majoria de feina, i regidories que no tant. Per tant, això és molt relatiu. La 

feina que té el regidor és la que vol tindre realment. La que vol tindre. O sigui, la que vol fer i 

la que vol dedicar. Aquesta és la realitat. 
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El Sr. Alcalde manifesta que nosaltres el que hem volgut aplicar és un criteri de coherència, 

que és exactament el mateix criteri que vam aplicar quan vam configurar aquest mateix punt 

ara fa quatre anys, a l’anterior mandat. És a dir, som set en lloc de sis. Ara tiro quatre anys 

enrere, la feina és la mateixa, per tant, que la retribució global sigui la mateixa repartida entre 

set. Ara el que fem és desfer allò que vam fer, per tant, és absolutament coherent. Ara 

tornem a ser sis, per tant, tornem a la retribució total que havíem tingut fa vuit anys. Bé, 

doncs, màxima coherència en aquest sentit. 

El Sr. Abel manifesta que la realitat és que a l’Ajuntament li costarà bastant més diners... 

El Sr. Alcalde manifesta que no, li costarà la seguretat social de dos regidors. 

El Sr. Abel manifesta que si no hi haguessin aquests augments no li costaria diners, i podria 

haver costat el mateix. Si no haguessin augmentat el que han augmentat. Senzillament. I a 

més, ja dic, és que hi ha un personal que porta anys –anys– que les hores que treballaven 

se’ls han augmentat, pel decret aquest del Sr. Rajoy se’ls han augmentat i tal, i segueixen 

cobrant el mateix. I en canvi vostè doncs no s’ho mira així, vostè agafa i diu: «No, no, 

nosaltres, perquè com que ara som menys, farem més hores i hem de cobrar més.» D’acord, 

molt bé. Si vostè ho troba així, doncs, correcte. Nosaltres no, i per tant, hi votarem en contra. 

El Sr. Alcalde manifesta que d’acord, molt bé. Gràcies, Sr. Abel. Donem la paraula a Gent 

per Cabrera, Sr. Antoni García. 

El Sr. Antoni Garcia Lozano, regidor del grup municipal de GxC, manifesta que sí, bona 

tarda. A veure, jo avui no anava a participar com a portaveu, però sí que m’he animat, i en 

primer lloc, felicitar-los pel funcionament que s’està tenint al Ple, crec que és constructiu, 

s’estan fent aportacions des d’un gran respecte, no? 

Sí que jo procuraré ser el màxim de coherent possible, que és la paraula que ha fet servir 

vostè per ser crític en un moment amb la Sra. Anna Maluquer. Penso que la coherència, que 

jo crec que no ha de ser un exemple de coherència, perquè sempre estar a nivell 100 és molt 

difícil, sí que li he de dir, i de veritat que jo no hi volia participar perquè en el tema sous, i 

parlar d’hores, quan jo crec que s’ha de parlar de responsabilitats i de proactivitat de 

l’activitat, no estar passiu amb la feina, la responsabilitat que tinc, sinó ser molt proactiu, dir-li 

que personalment, i ara ja no estic parlant a nivell de grup, que des de juny de 2011 a juliol 

2015, la remuneració de la responsabilitat de ser Alcalde tingui un increment d’un 60 per 

cent, jo, personalment, que vostè faci servir la paraula «coherència» sovint, torno a repetir 

que no sé si és coherent això. 

També li he de dir, en defensa seva, que no sé si és el sou que ha de tenir, si és poc o és 

molt. Jo només m’agafo com a referència, que és al que vostè s’ha agafat, per la periodicitat 

dels plens i tal, que jo no faré referència a cap legislatura anterior, ho avanço ara també, 

perquè s’ha de mirar al futur, com deia el Sr. Meroño, sí que li he de dir que fent referència a 

la persona que tenia responsabilitat de l’alcaldia al 2011 el mes de juny, l’increment per 

exercir aquesta responsabilitat, deixo de banda hores perquè en aquest nivell seu parlar 

d’hores crec que és pobre, jo crec que s’ha de parlar de responsabilitats i de proactivitat 
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perquè hi ha molta feina a fer i moltes idees que posar en solfa, penso que, de veritat, Sr. 

Mir, possiblement en aquest punt 6 és on menys es pot parlar de coherència, si parlem de 

responsabilitat. Si parlem d’hores, aquest lloc permet parlar del que vulgui, però jo crec que 

en aquests nivells, on estem dirigint un poble, parlar d’hores a mi em sembla molt incòmode. 

Ara, que per cotitzacions es paguin hores... També li dic: en cap diàleg, ja li avanço ara, 

pretendré guanyar, eh?, és a dir, aquí jo no sóc polític, vinc a sumar, eh? Per tant, no tindrà 

rèplica del que vostè digui ara, eh? 

El Sr. Alcalde manifesta que bé, no, no, podem tenir un diàleg, per tant, pot haver rèplica, 

contra rèplica. A veure, a mi em surt l’augment, o sigui, retribució de l’alcaldia en aquest 

mandat respecte a fa dos mandats, em surt un 50,5 per cent d’augment, no un 60. Bé, 

d’acord. Amb un augment de dedicació paral·lel, exactament idèntic, o inclús un pèl superior, 

d’acord? Si comptem 39 hores respecte a 25, és superior. 

Bé. Vostè diu que no vol parlar del passat, però és que hi ha coses que són inevitables. 

Deixi’m que li digui una cosa que vostè potser no ho sap, possiblement ningú de vostès ho 

sap i possiblement tampoc ningú de vostès ho sap: l’actual Alcalde de Cabrera de Mar no té 

secretària, l’anterior Alcalde, amb qui vostè em compara, sí tenia secretària. Per tant, a l’hora 

de comparar costos, retribucions, etcètera, penso que és un factor que hauríem de tenir 

present, val? 

Segon. L’actual Alcalde de Cabrera de Mar, no dic que els anteriors no ho fessin, eh?, però 

l’Alcalde de Cabrera de Mar fa de gerent –fa de gerent. Perquè l’Ajuntament de Cabrera de 

Mar no té gerent, i l’Alcalde a Cabrera de Mar ha de fer de gerent. I això és així. Llavors 

vostès, a l’hora d’avaluar si el sou és el que ha de ser, hi insisteixo, està dins dels límits 

marcats pel decret del Sr. Rajoy en el seu dia, que va ser molt restrictiu, o sigui, estem dins 

d’aquest límit, estem complint estrictament la llei, pensi si un sou que no arriba a 40.000 

euros està d’acord amb una direcció d’una organització que té uns ingressos d’una mica més 

de 7 milions d’euros, i que gestiona uns recursos humans, una plantilla de seixanta-set 

persones. Digui ara quantes empreses trobaríem en el sector privat –ho dic com a 

comparativa només, per tenir-ho com a referent– on el màxim responsable d’aquesta 

empresa tingués un sou per sota del que li estic dient. Jo crec que difícilment en trobaríem 

alguna. Per tant, penso que és un sou absolutament coherent, dit no per mi, dit i empès pels 

meus companys de govern, tant de l’actual govern com de l’anterior, que creuen que 

l’Alcalde de Cabrera de Mar ha de tenir un sou mitjanament digne perquè les responsabilitats 

són altes i creixents. Aquesta és la nostra postura, i el per què d’aquesta proposta. 

El Sr. García manifesta que vaig a ser incoherent, eh?, perquè hi haurà rèplica, no? Jo li he 

insistit en què no sé quin ha de ser el sou, però li he de dir una cosa: faltaria més que no fes 

de gerent. Vull dir, està dient coses que són òbvies. Perquè és que... 

El Sr. Alcalde manifesta que no sé si tothom ho sap, hauria de deixar-se constància.  

El Sr. García manifesta que bé. Jo li he de dir que no m’ha aportat res de nou. Ha de fer de 

gerent, és el màxim responsable del municipi, i lògicament ha de coordinar. Però jo l’únic que 

li he dit...  
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Segurament que si no hagués sigut crític vostè, i no es revoltés en legislatures anteriors, 

segurament que jo no hagués participat. Perquè sí que els demano que fem un esforç tots 

els que participem en tirar endavant. 

El Sr. Alcalde manifesta que ah, sí, clar. Sí, sí.  

El Sr. García manifesta que mirar al darrere no sé si ajuda. 

El Sr. Alcalde manifesta que home, qui ha fet la comparativa amb juny del 2011 ha sigut 

vostè, no jo. Vostè ha fet la comparativa, ha dit que respecte a fa dos Alcaldes m’havia 

augmentat el sou un 60 per cent. 

El Sr. García manifesta que sí, permeti’m, permeti’m que acabi. Perquè vostè ha començat a 

fer una comparativa, «és que vostès, a l’anterior legislatura, van dir que dos... » Escolti’m, 

anem a ser grans, anem a pensar en gran. Anem a intentar sumar.  

El Sr. Alcalde manifesta que sí, sí, hi estic totalment d’acord. 

El Sr. García manifesta que parlant així només generem distanciament, no sumarem. I jo 

l’animo a què els que estem aquí hem fet un equip, els que no governem, per ajudar, i de 

vegades ajudar és discrepar, i de vegades és recolzar. Per tant, jo l’animaria a no generar 

distanciament. I jo li insisteixo: si vostè no hagués endarrerit aquest comentari, jo no hagués 

participat. I m’esforçaré per no fer-ho més d’aquesta manera. 

El Sr. Alcalde manifesta que bé, dues coses al respecte. Primer, sento si ha generat 

distanciament, no era la meva intenció, la meva intenció era remarcar que el fet d’establir 

una sessió, un règim de plens cada dos mesos, no havia estat un invent ni meu ni de 

Convergència en el seu moment, només volia remarcar això. I lamento si vostè ho ha 

interpretat com a distanciament.  

Però per una altra banda, jo no interpreto gens negativament que vostè hagi intervingut, al 

contrari, vull dir, no es disculpi per haver intervingut, al contrari, penso que és enriquidor, vull 

dir que cap problema, eh?, de veritat li dic. Molt bé. 

Bé, doncs sotmetem aquest punt a votació.  

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Molt bé, doncs, queda aprovat per 6 vots a favor i 5 vots en contra.  

Sotmès l’assumpte a votació, el Consistori per 6 vots a favor (4 CiU i 2 ERC) i 5 vots en 

contra (3 GxC, 1 AI-CM i 1 PSC), acorda: 

Primer. Aprovar la proposta de retribucions, dedicacions mínimes i assistències formulada 

per l’alcaldia. 
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Segon. Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província, d’acord amb el que 

determina l’article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim 

Local. 

Tercer. Facultar a l’Il·lm. Sr. Alcalde, tant àmpliament com sigui menester i en dret es 

requereixi per a l’efectivitat dels presents acords. 

7. DETERMINACIÓ LLOCS DE TREBALL DE PERSONAL EVENTUAL 

El Sr. Alcalde manifesta que passem, doncs, al punt 7, que és la determinació dels llocs de 

treball de personal eventual. Bé, aquest punt està aquí perquè el Ple de constitució, bé, 

d’organització, perdó, i funcionament, diu que ha d’estar aquest punt, però nosaltres no 

proposem cap lloc de treball de personal eventual, les dues persones que tenim com a 

assessors, l’assessor d’Hisenda, que ve tres hores em sembla que és, a la setmana, i 

l’assessor urbanístic, que també ve dues o tres hores a la setmana, seguiran venint igual, i 

no formaran part de la plantilla, diguéssim, per tant, no ocupen un lloc de treball de personal 

eventual sinó que seran retribuïts a través del capítol 2 de despeses corrents, perquè 

entenem que es pot fer així, i sempre queda la porta oberta si en algun moment ho 

necessitem. 

Sàpiguen que pel nombre d’habitants, això també ve marcat per l’LRSAL, la llei aquesta que 

va començar a aplicar el Govern central ara fa dos anys, a Cabrera li toca..., podria tenir un 

lloc de treball eventual, i sorprenentment és igual si és d’una hora setmanal o de quaranta, 

cosa que és molt poc coherent per part de la llei aquesta, però és així. O sigui, en lloc de dir: 

«No en pots tenir tres que vinguin deu hores?» No, només en pots tenir un. Però pot venir 

quaranta hores? Sí. dius, ostres!  

Bé, la qüestió és que nosaltres considerem que no n’ha de venir cap, per tant, no ho 

sotmetem ni a votació ni res, perquè aquí el que s’havia d’aprovar era la incorporació 

d’aquestes persones. Com que no s’hi incorpora cap, per tant, aquest punt no el tractem. 

Amb la qual cosa, doncs, ja estaríem, i donaríem per finalitzat el Ple d’avui. Per tant, moltes 

gràcies a tothom, i bona nit.  

Gràcies.  

I no havent-hi res més de què tractar, s’aixeca la sessió d’ordre de la Presidència, essent 

tres quart de nou de la nit, en lloc i data UT SUPRA, que com a Secretari en certifico.  

 
Vist i Plau,  

El secretari      L’alcalde 
 

 


