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Ple ordinari de data nou de juliol de dos mil quinze. 
 
A Cabrera de Mar, comarca del Maresme, a nou de juliol 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. 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 senyor/res 
regidors/res.  
 
El Sr. Alcalde dóna el bon vespre a tothom, benvinguts a la sessió ordinària del Ple 

Corporatiu corresponent al nou de juliol de dos mil quinze, primer ple ordinari d’aquest 

mandat.  

Benvinguts als assistents i als oients de Ràdio Cabrera de Mar.  

1.- APROVACIO ACTA ANTERIOR 
 
El primer punt de l’ordre del dia és l’aprovació de les actes anteriors. Tenim dues actes per 
aprovar. La primera d’elles, la corresponent al ple extraordinari de constitució de 
l’ajuntament, del dia tretze de juny de dos mil quinze. Algú dels grups que no està al Govern 
té alguna esmena a fer en aquest...? Jo n’he trobat una, a la pàgina 7, a la primera línia, cap 
al final. Enlloc de «pocs», hauria de dir «cops». Diu: «No, molts pocs no és així.» En lloc de 
«pocs», segur que ha de dir «cops».  
 
Doncs, sinó hi ha cap esmena més, podríem donar per aprovada aquesta acta. 
 
La següent és la corresponent al ple extraordinari d’organització i funcionament de 
l’Ajuntament de Cabrera de Mar, de data trenta de juny de dos mil quinze. Hi ha alguna 
esmena aquí per part dels regidors, dels grups? No? 
 
Jo en tinc diverses aquí. La primera d’elles a la pàgina 1, en el tercer paràgraf començant 
per baix, a la penúltima línia, cap al centre, diu: «L’establiment aquest de celebració cada 
dos mesos, el segon dijous de cada mes...» No, perdó, això estava correcte, és un altre 
«dos», que en lloc de «dos» havia de dir «quatre», però no és aquest. Hi ha un punt... Bé, és 
igual, deixem-ho perquè si ho vaig dir malament, ho vaig dir malament i ja està. Deixem 
aquest, no el compteu, perdó. Esborreu el que he dit. 
 
A la pàgina 2, en el sisè paràgraf, la tercera línia, diu cap al final: «Algun ple extraordinari.», 
no, és «ordinari». Hauria de dir «ordinari». És possible, eh?, que digués «extraordinari», però 
segur que ha de dir «ordinari».  
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Després, cap al final, a la pàgina 16, en el penúltim paràgraf, cap al final diu: «Hauria de 
deixar-ho sense constància», i jo crec que hauria de dir: «Hauria de deixar-se constància». 
No té sentit «deixar-ho sense constància», no té cap sentit. 
 
I per últim, a la pàgina 17, en el vuitè paràgraf, al final de la primera línia, diu: «Primer sento 
si ha generar distanciament», no, ha de dir «generat distanciament». I això seria tot.  
 
Doncs, sinó hi ha més esmenes, podem donar-la també per aprovada? Molt bé.  
 
El Consistori per unanimitat acorda aprovar l’acta de la sessió extraordinària del Ple 
Municipal, corresponent al dia 13 de juny de 2015, sessió de constitució de l’ajuntament, 
amb les esmenes esmentades i aprovar l’acta del Ple de la sessió extraordinària 
corresponent al trenta de juny de dos mil quinze, d’organització i funcionament de 
l’ajuntament, amb les esmenes esmentades. 
 
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. 

3.- PRESIDÈNCIA 
 
3.1.- RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CABRERA DE 
MAR A L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA (AMI) 
 
El Sr. Alcalde manifesta que passem, doncs, al punt 3.1, que és la ratificació, si escau, de 
l’adhesió de l’Ajuntament de Cabrera de Mar a l’Associació de Municipis per la 
Independència, (AMI).  
 
Bé, avui del que es tracta és d’aprovar la ratificació a l’adhesió que en el seu dia es va 
aprovar per part del Ple de l’ajuntament, concretament el 8 de març del 2012, a l’Associació 
de Municipis per la Independència. Els hem adjuntat en la documentació el document que en 
el seu dia es va aprovar, el document d’adhesió que va ser aprovat per 9 vots a favor, 1 
abstenció i 1 vot en contra, i ara, per tant, toca ratificar-lo, un cop renovat el consistori i iniciat 
el nou mandat.  
 
Recordem que a l’AMI, l’adhesió a l’AMI implica donar suport institucional dels ajuntaments al 
procés sobiranista que estem vivint. Entenem que és una qüestió també d’àmbit local, 
perquè els ajuntaments juguen un paper i hauran de jugar un paper, com ja hem dit moltes 
vegades, en algun moment important, de donar suport a aquest procés. I també voldria 
reiterar que això no comporta, més enllà d’aquesta adhesió, cap implicació ni cap pèrdua de 
temps de res. Ho dic per si algú tingués la temptació de pensar que ens hauríem de centrar 
en temes locals, evidentment, una cosa no treu l’altra, però entenem que els ajuntaments, tal 
com hem refermat també en l’inici d’aquest mandat, serà important que estiguin al costat del 
procés sobiranista que està vivint el nostre país.  
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Aquesta és la nostra posició i, per tant, un dels compromisos que vam adquirir just abans 
d’iniciar el mandat, en l’anterior campanya electoral, els grups que conformem el govern, va 
ser donar ple suport, i un dels compromisos concrets era en el primer ple d’aquest mandat, 
ratificar l’adhesió de l’ajuntament a l’AMI, i això és el que sotmetem a la valoració dels 
diferents grups. I, per tant, donem, doncs, la paraula en primer lloc al senyor Daniel Meroño, 
del Partit dels Socialistes de Catalunya. quan vulgui.  
 
Intervé el Sr. Daniel Meroño, regidor del grup municipal del Partit dels Socialistes de 
Catalunya, que dóna la bona nit a tothom. Bé, jo faré el comentari en la forma i en el fons, 
no? La forma: penso que en el primer ple ordinari tractar el tema de l’adhesió de l’ajuntament 
al procés, doncs, no competeix, jo m’hagués esperat, si la campanya començarà l’11 de 
setembre, als plens de setembre per començar a parlar del tema, i hi insisteixo, crec que no 
tocava avui com a primer ple ordinari. 
 
Vaig estar revisant l’altre dia les mocions presentades l’última legislatura referents en pro del 
procés, o referides al procés, la defensa del procés, i vaig comptabilitzar unes onze en tota la 
legislatura passada. I curiosament, al 2015 no hi ha hagut cap moció. Vol dir que quan s’han 
apropat les eleccions municipals, clar, ens hem centrat en el poble, perquè tocava centrar-se 
en el poble. Llavors, dóna la sensació que ara que hem guanyat les eleccions, i ja està, 
estem a govern, ara tornem-hi una altra vegada amb el procés. És la sensació formal que 
dóna, eh? 
 
Quant al fons, doncs, bé, evidentment jo pertanyo a un partit que té un altre projecte 
nacional, que ja saben el nom que porta, que es diu federalisme i es diu reforma 
constitucional. Aquest estiu es treballarà molt; hi ha una proposta durant el mes de juliol i 
agost, diuen que a finals d’agost, que al setembre, ja hi haurà una proposta de reforma 
constitucional, jo tinc molta esperança en ella, i crec que no només solucionarà el tema 
català sinó molts altres temes. 
 
Per tant, el meu vot és abstenció. 
 
Intervé el senyor alcalde per manifestar que molt bé. Només, senyor Meroño, puntualitzar 
dos temes: el procés entenem que no depèn de si hi ha campanya o no hi ha campanya per 
unes eleccions o no, el procés és, com el seu propi nom indica, un procés, i un procés es 
dilata al llarg del temps: té els seus moments de més intensitat i de menys intensitat, però 
justament la definició de procés indica continuïtat en el temps; i en segon lloc, dir-li que 
centrats en el poble estem, hi hem estat i hi estarem sempre, eh? Ja m’he anticipat dient que 
això no ens distreu ni un moment, més enllà de tractar les mocions en el ple, perquè 
entenem que, repeteixo, institucionalment convé donar suport, però això no és absolutament 
per a res incompatible amb estar centrats en el poble, com és la nostra feina i prioritat.  
 
Molt bé. Donem la paraula al senyor Antoni Abel, d’Alternativa Independent Cabrera de Mar. 
 
Intervé el Sr. Antoni Abel Nuri, regidor del grup municipal Alternativa Independent Cabrera de 
Mar, que dóna el bon vespre a tothom. A veure, el nostre partit, AICM, en aquestes qüestions 
que no afecten directament el tarannà diari del poble, doncs, tenim llibertat de vot, i segons la 
nostra consciència. Jo en el darrer ple en què es va aprovar aquesta moció vaig votar-hi a 
favor.  
 
 
 



 
 

  

4 

 

Bé, aquesta vegada, la veritat, estic molt decebut de com porten les coses els partits que van 
per la independència, en el cas d’Esquerra Republicana i Convergència concretament, que 
són els dos principals, que a més a més formen part de la majoria dels pobles que donen 
suport a aquesta moció, m’imagino. Clar, demanar el suport dels que som independents, dels 
que no estem afiliats a cap d’aquests partits, home, i després ells no saber-se posar d’acord i 
no hi ha manera que vagin units, doncs, és molt decebedor. Per tant, jo, a veure, en aquest 
cas m’hi abstindré, perquè no estic d’acord amb com estan portant les coses aquests dos 
partits. 
 
Intervé el senyor alcalde per manifestar que molt bé. No, només m’agradaria reiterar que la 
unitat, que és un objectiu desitjat, sembla que aquests dies justament s’està començant a 
perfilar. Per tant, l’important en aquest cas és com acaba tot, no com hagi transcorregut, que 
té la seva importància. Jo espero que vostè valori també que si s’arriba a una unitat, això 
acabi de satisfer-lo i que puguem comptar amb el seu suport. No dic en el ple, sinó com a 
persona, com a ciutadà del país. 
 
Intervé el Sr. Abel per manifestar que no, jo el que veig és que els interessos partidistes van 
per davant dels altres, i per tant, en aquest cas trobo que no ho esteu fent gens bé, no ho 
heu portat bé, no vosaltres concretament sinó els grans, els de dalt, i per tant, jo estic molt 
decebut, igual que molta gent que està... Només cal mirar les enquestes com estan. I crec 
que els principals causants sou vosaltres, d’això. Per tant, no demaneu més suport, sinó que 
el que heu de fer és treballar pel que heu de treballar, i per la unió, no per defensar 
interessos particulars.  
 
Intervé el senyor alcalde per manifestar que molt bé. No, per això. És que justament el que 
demanem aquí és això, és l’adhesió per estar tots units, justament, i buscar aquesta 
transversalitat.  
 
Molt bé, donem la paraula a Gent per Cabrera, la senyora Maluquer. Sí.  
 
Intervé la Sra. Anna Maluquer Ferrer, regidora del grup municipal de Gent per Cabrera, que 
dóna el bon vespre a tothom. Doncs, nosaltres, Gent per Cabrera, també som un grup 
independent, no tenim abast més enllà del poble de Cabrera, però sí que ara som tres 
regidors que representem el grup, i cadascun de nosaltres, doncs, votarà en el sentit que 
cregui convenient. I res més. 
 
Intervé el senyor alcalde per manifestar que molt bé. Perfecte. Doncs, sotmetem aquest punt 
a votació. 
 
Vots a favor de ratificar l’adhesió? Abstencions? 
 
Molt bé. Doncs, queda aprovat per 9 vots a favor i 2 abstencions, una del Partit dels 
Socialistes de Catalunya, i una d’AICM. Perfecte.  
 
Sotmès l’assumpte a votació el Consistori per 9 vots a favor (4 CiU, 2 ERC i 3 GxC) i per 2 
abstencions (1 PSC i 1 AI-CM) acorda: 
 
Primer: Ratificar l’acord adoptat pel Ple Municipal en sessió ordinària de data 8 de març de 
2012, d’adhesió a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI). 
 
Segon: Notificar els presents acords a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI). 
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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. 
 
3.2.- ADJUDICACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE RECOLLIDA 
INTEGRAL I TRANSPORT DE RESIDUS DE CABRERA DE MAR I DEL SERVEI DE 
RECOLLIDA SELECTIVA I TRANSPORT DE CABRILS 
 
El Sr. Alcalde manifesta que passem al següent punt, que és l’adjudicació, si escau, del 
contracte del servei de recollida integral i transport de residus de Cabrera de Mar, i del servei 
de recollida selectiva i transport de Cabrils.  
 
Bé, aquest procés de licitació d’aquest contracte ha estat un procés llarg i no els negaré que 
una mica complex, a l’hora de fer l’avaluació. Hi han participat, com és lògic, tots els grups 
polítics representats al Consistori que han pogut assistir a les diverses meses de 
contractació que s’han convocat per valorar les diverses ofertes. En total, s’hi han presentat 
cinc empreses i, finalment, l’altre dia es va obrir el sobre número 3, que és el de la valoració 
econòmica, que sumat a la valoració dels aspectes qualitatius que havien fet els serveis 
tècnics municipals al llarg dels darrers dos mesos, va donar un resultat de puntuació que li 
atorga la concessió, i avui és el que hem d’aprovar, a l’empresa, bé, a l’UTE formada per 
Fomento de Construcciones y Contratas S.A., i Limasa Mediterránea S.A.U.  
 
La resolució diu el següent, que és el que hem d’aprovar avui. Diu: 
 
«Primer: Declarar vàlida la licitació i adjudicar el contracte del servei de recollida integral i 
transport de residus de Cabrera de Mar, i servei de recollida selectiva i transport de Cabrils», 
Cabrils va delegar en nosaltres la contractació del servei, «a l’UTE Fomento de 
Construcciones y Contratas S.A., i Limasa Mediterránea, S.A.U., condicionada a l’efectiva 
constitució de la UTE, per un import», (UTE vol dir unió temporal d’empreses) d’1.486.886,56 
euros, més l’IVA corresponent de 150.162,16 euros, essent un import total d’1.637.048,72 
euros pels quatre anys de durada del contracte», tot d’acord amb el plec de clàusules 
administratives particulars, plec de prescripcions tècniques particulars, i l’oferta presentada. 
 
Segon: consignar la part de la despesa corresponent a aquest exercici a l’aplicació 
pressupostària número 22.700-1.621, i autoritzar a la dotació pressupostària l’aplicació 
corresponent per les anualitats següents.  
 
Tercer: notificar el present acord a l’adjudicatari, amb indicació que haurà de presentar 
l’acreditació de la subscripció d’una assegurança de responsabilitat civil i la resta de 
documentació, d’acord amb la clàusula 1.26, cas de no haver estat aportada, del plec.  
 
Igualment notificar-li que haurà de portar en el termini màxim de deu dies naturals, a comptar 
des del següent a la formalització del contracte i amb caràcter previ a l’inici dels treballs, 
l’avaluació de riscos laborals i designació d’un encarregat que verifiqui en tot moment el 
compliment de la normativa de seguretat i higiene en el treball. Així mateix, fer-los 
l’advertiment dels recursos corresponents. 
 
Quart: notificar el present acord a la resta de licitadors, amb indicació dels recursos 
corresponents a l’actual adjudicatari de la prestació del servei, i a l’Àrea de Gestió 
Econòmica Municipal.  
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Cinquè: publicar l’acord d’adjudicació i la formalització del contracte en el Perfil del 
contractant de l’ajuntament. 
 
I sisè i últim: facultar l’il·lustríssim senyor Alcalde tan àmpliament com sigui menester i amb 
dret es requereixi, per a l’efectivitat dels presents acords.» 
 
Bé, aquest contracte m’agradaria anomenar-los una miqueta quins avantatges comportarà 
per a l’ajuntament. El primer d’ells és un estalvi econòmic significatiu. El preu de sortida ja 
representava un estalvi d’uns 15.000 euros, si no recordo malament, respecte al contracte 
anual que teníem, i això s’ha rebaixat en un 15 per cent respecte al preu de sortida. Per tant, 
tindrem un estalvi significatiu en el servei de recollida de residus.  
 
Però hi ha millores qualitatives significatives que m’agradaria anomenar-los de forma 
sintètica, perquè tots n’estiguem assabentats. La primera d’elles és en la freqüència de 
recollida prevista. Millora tant pel que fa a la recollida d’envasos, ja que el servei que es feia 
els dissabtes era de repàs i ara passaré a ser de recollida completa. També millora la 
recollida de la fracció resta, és a dir, del rebuig, que del 15 de juny al 15 de setembre 
s’incrementarà el seu servei, afegint la recollida els diumenges durant aquest període.  
 
Altres millores importants és el tipus de vehicles que s’utilitzaran, l’empresa que donarà el 
servei utilitzarà vehicles nous per fer la recollida, per tant, amb millores tecnològiques 
importants a tots nivells. Una altra millora important serà el tancat perimetral que s’instal·larà 
en un total de deu ubicacions, de deu illes de contenidors en el municipi, ja decidirem quines 
són per tal que quedin més dissimulades en el paisatge, més integrades en l’entorn.  
 
També s’implantaran millores tecnològiques. Primer, recollida d’olis domèstics, s’implantaran 
cinc punts de recollida d’olis domèstics usats en el municipi. Es farà una prova pilot del grau 
d’emplenament dels contenidors, és a dir, instal·lació de sensors que t’indiquen el grau 
d’emplenament dels contenidors, i en funció d’això es poden dissenyar rutes que optimitzin la 
recollida. Un inhibidor d’olor que neutralitza de forma satisfactòria les molèsties que es 
produeixen. I estan previstos un total de quatre rentats addicionals respecte als ja establerts, 
que és una periodicitat mensual, menys els mesos d’estiu, que era quinzenal. Al llarg de tot 
l’any es preveuen quatre rentats addicionals. 
 
També es preveu la substitució dels contenidors de recollida selectiva, de paper, envasos, 
vidre i orgànica. I altres millores és la contractació i l’activitat d’un educador ambiental per 
part de l’empresa, que es posarà a disposició de l’ajuntament, una illa ecològica portàtil per a 
fires i festes. I per últim, participaran en els actes a realitzar en la festa de la pagesia i el 
medi ambient que celebrem cada dos anys. Ja tractarem a veure aquesta participació com 
es concreta, eh? Per tant, pensem que és bo per al poble, és un bon contracte perquè ens 
millora el preu, i a sobre millora la qualitat, i pensem que, per tant, és important. 
 
Bé, doncs, dit això, donem la paraula als grups perquè ens puguin comentar què en pensen i 
quin és el seu posicionament. Comencem pel senyor Meroño, del Partit dels Socialistes de 
Catalunya. 
 
Intervé el Sr. Daniel Meroño, regidor del grup municipal del Partit dels Socialistes de 
Catalunya, per manifestar que això ha estat adjudicat en una taula de contractació, per tant, 
poc a dir, em sembla perfecte. 
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Intervé el senyor alcalde per manifestar que molt bé, perfecte. El senyor Antoni Abel, 
d’Alternativa Independent Cabrera de Mar. 
 
Intervé el Sr. Antoni  Abel Nuri, regidor del grup municipal d’Alternativa Independent Cabrera 
de Mar, per manifestar que a veure, ha estat adjudicat correctament, l’única pregunta que jo 
tinc és: com que hi ha hagut una rebaixa, aquesta rebaixa es traslladarà als usuaris, o sigui, 
als cabrerencs i cabrerenques, o no es traslladarà? La taxa. 
 
Intervé el Sr. Alcalde per manifestar que sí, això es paga una taxa, però la taxa vol dir que els 
ingressos s’han de correspondre amb la despesa. En aquests moments podríem dir que el 
servei en aquest sentit és deficitari, és a dir, tot el que s’ingressa via taxa no cobreix la 
despesa del servei. 
 
Intervé el Sr. Abel per manifestar que bé, vostè sap que després també hi ha ingressos, 
perquè el cartró es paga, els envasos... 
 
Intervé el senyor Alcalde per manifestar que i comptant els cànons i tot, que els cànons 
tendeixen a la baixa, per això dic que és deficitari. Vull dir, comptant tot, els ingressos que 
tenim per la taxa i retorn del cànon, i comptant la despesa que es genera, si comptes també 
les despeses d’administració general, de control que es fa des de l’ajuntament, facturació, 
etcètera, si tu computes tot això, la taxa a dia d’avui és deficitària. S’hauran de fer números, 
però difícilment..., si es pot repercutir, evidentment no serà tot l’estalvi que es podrà 
repercutir, però cada any s’ha d’analitzar, comparar i veure si una cosa cobreix l’altra, i en 
cas que veiéssim que hi ha una superioritat d’ingressos respecte a la despesa, es podria 
repercutir. Però hi insisteixo, la tendència dels ingressos per retorn del cànon... És a dir, 
l’ajuntament rep uns diners del reciclatge, i si aquest reciclatge augmenta, doncs, 
l’ajuntament rep també més diners. El que passa és que l’Agència de Residus de Catalunya, 
el cànon que retorna als ajuntaments tendeix a reduir-lo cada any. Aquest és el gran 
handicap, perquè és un cànon que es fa perquè els ajuntaments promoguin el reciclatge. 
Quan es considera que ja s’ha arribat a un nivell deixen de promocionar-ho d’alguna forma, i, 
per tant, deixen d’incentivar-ho, i els cànons tendeixen a la baixa. Per tant, podríem trobar-
nos amb què potser un any baixem una miqueta la taxa per ajustar-nos, però l’any següent 
l’hauríem de tornar a apujar perquè el cànon de retorn ens hagués baixat. Però bé, és un 
tema que estudiarem.  
 
Intervé el senyor Abel per manifestar que d’acord. 
 
Intervé el senyor alcalde per manifestar molt bé. Gent per Cabrera? Senyora Maluquer. 
 
Intervé la Sra. Anna Maluquer Ferrer, regidora del grup municipal de Gent per Cabrera, per 
manifestar que sí, nosaltres dir que això, com ha dit el senyor Meroño, és un tema d’una 
taula de contractació, per tant, se segueixen uns procediments, i bé, nosaltres hem assistit a 
l’obertura del sobres per donar fe que el material que s’entrega, doncs, és el correcte. 
 
Una cosa sí: com que això és una licitació entre Cabrils i Cabrera, i Cabrils sembla ser que 
recull menys, nosaltres fem més recollida, l’orgànica, la verda i la de la pagesia i tot això, una 
mica saber els costos. A mi se m’ha indicat que era sobre un 60 o un 40 per cent, 60 per 
Cabrera o 40, però una mica perquè m’ho ratifiquessin, quina quantitat d’aquest import 
correspon pagar a Cabrera, i quina correspon pagar a Cabrils. 
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Intervé el senyor Alcalde per manifestar que amb exactitud no ho sabem a dia d’avui, però li 
direm, en prenem nota i ja la informarem a la propera comissió informativa, per exemple. 
Prens nota tu, Enric, si us plau? 
 
Intervé la senyora Maluquer per manifestar que molt bé. 
 
Intervé el senyor Alcalde per manifestar que així li direm amb exactitud. Molt bé, perfecte. 
Doncs, sotmetem aquest punt a votació. 
 
Vots a favor? 
 
Molt bé, doncs, queda aprovat per unanimitat, 11 vots a favor. Moltes gràcies.  
 
Sotmès l’assumpte a votació el Consistori per unanimitat acorda: 
 
Primer: Declarar vàlida la licitació i adjudicar el contracte del servei de recollida integral i 
transport de residus de Cabrera de Mar, i servei de recollida selectiva i transport de Cabrils a 
l’UTE Fomento de Construcciones y Contratas S.A., i Limasa Mediterránea, S.A.U., 
condicionada a l’efectiva constitució de la UTE, per un import d’1.486.886,56 euros, més 
l’IVA corresponent de 150.162,16 euros, essent un import total d’1.637.048,72 euros pels 
quatre anys de durada del contracte, tot d’acord amb el plec de clàusules administratives 
particulars, plec de prescripcions tècniques particulars, i l’oferta presentada. 
 
Segon: Consignar la part de la despesa corresponent a aquest exercici a l’aplicació 
pressupostària número 22.700-1.621, i autoritzar a la dotació pressupostària l’aplicació 
corresponent per les anualitats següents.  
 
Tercer: Notificar el present acord a l’adjudicatari, amb indicació que haurà de presentar 
l’acreditació de la subscripció d’una assegurança de responsabilitat civil i la resta de 
documentació, d’acord amb la clàusula 1.26, cas de no haver estat aportada, del plec.  
 
Igualment notificar-li que haurà de portar en el termini màxim de deu dies naturals, a comptar 
des del següent a la formalització del contracte i amb caràcter previ a l’inici dels treballs, 
l’avaluació de riscos laborals i designació d’un encarregat que verifiqui en tot moment el 
compliment de la normativa de seguretat i higiene en el treball. Així mateix, fer-los 
l’advertiment dels recursos corresponents. 
 
Quart: Notificar el present acord a la resta de licitadors, amb indicació dels recursos 
corresponents a l’actual adjudicatari de la prestació del servei, i a l’Àrea de Gestió 
Econòmica Municipal.  
 
Cinquè: Publicar l’acord d’adjudicació i la formalització del contracte en el Perfil del 
contractant de l’ajuntament. 
 
Sisè: Facultar l’il·lustríssim senyor Alcalde tan àmpliament com sigui menester i amb dret es 
requereixi, per a l’efectivitat dels presents acords. 
 
4.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
No n’hi hagueren. 
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5.- INFORMES, PRECS I PREGUNTES 
 
Passem doncs al punt 5, que és informes, precs i preguntes. Comencem pels informes dels 
membres del govern. Comencem per la senyora María José Cortada, regidora de Serveis a 
les Persones, Promoció Econòmica i Sanitat. Quan vulgui.  
 
Intervé la Sra. Cortada per donar la bona tarda. Vaig a informar de les dades de l’atur a juny 
del 2015. Aquestes són bastant engrescadores. Tenim la menor taxa d’atur de tot el 
Maresme, amb un 7,38 per cent del total de taxa d’atur de la comarca del Maresme, que se 
situa en un 14,2 per cent. Són les millors dades que es registren des del 2007. L’atur de 
llarga durada se situa en un 44 per cent, un 44,97 per cent, mentre que a la comarca és del 
46,58, i l’atur que supera els dos anys ha representat el 24,34. Quant a la franja d’edat, hem 
de remarcar que en homes es troba entre el 55 i el 59, i en les dones entre els 45-55.  
 
La creació de llocs de treball es concentra en la petita empresa i en el sector serveis, tot i 
que també la indústria i la construcció han tingut creixement positiu en aquest darrer 
trimestre, tot i que sembli una mica estrany. Bé, les accions del consistori penso que han 
d’anar, doncs, a reforçar les polítiques que incentivin la creació de nous llocs de treball, i 
estabilitzin els que ja existeixen i que estan creats, així com facilitar la creació de noves 
empreses recolzant activament els emprenedors i autònoms de Cabrera de Mar.  
 
Recursos i esforços s’estan posant a disposició de la població, amb el Servei Local 
d’Ocupació i amb la xarxa d’empreses de la població, que es troben a la web de l’ajuntament, 
i que es relaciona directament amb el següent tema que us vull presentar. L’Ajuntament de 
Cabrera, des de la regidoria de Promoció Econòmica, ha posat a l’abast de la ciutadania un 
banner a la web municipal, que recull tota la informació que fa referència a l’empresa i 
l’ocupació. En aquesta web es troba que les empreses, des de la mateixa, actualitzen 
directament i sense intermediaris una bossa de treball perquè existeix un directori, i 
d’aquesta manera es guanya temps, per la qual cosa, la informació de la qual disposem és 
gairebé a temps real. Tot això és en benefici tant del ciutadà que busca la feina com en 
benefici de l’empresari que necessita aquests treballadors, i que li suposa una pèrdua de 
temps i gestionar la recerca dels perfils que li calen, i que moltes vegades recorren a altres 
sistemes, altres camins més fàcils per evitar tot aquest tinglado, no? També es reuneix en un 
lloc totes les noticies i actualitats relacionades amb el món empresarial, local i comarcal, 
facilitant la navegació a aquests que busquen només els temes relacionats amb aquet món.  
I per últim, informar que hi ha hagut, s’ha habilitat un número mòbil per al CAP del centre 
urbà, degut a la pobre resposta de Movistar Telefónica davant els problemes de connexió a 
la línia d’aquest. El número és el 673652386. Aquest telèfon funcionarà sempre que hi hagi 
problemes, cosa que es repeteix massa sovint, i deixa els usuaris sense connexió directa 
amb el servei. Recordar també que per demanar hora es pot fer des d’internet, Gentcat.cat, o 
trucant al 902111444, de dilluns a divendres, de 8 a 22 hores. 
 
Gràcies. 
 
El Sr. Alcalde li dóna les gràcies. Només informar-los que aquest telèfon l’hem habilitat avui 
una mica a corre-cuita, quan ens hem adonat que teníem problemes de connexió, i que 
Telefónica no donava resposta al CAP, i hi havia queixes d’usuaris que trucaven. Llavors, a 
part que existeix aquest número, l’hem publicitat a la web, i si algú truca a l’ajuntament se li 
facilitarà aquest número de telèfon mòbil. I aprofitem també per dir-ho, ja que ens estan 
escoltant per Ràdio Cabrera de Mar, per, si són tan amables, també el vagin repetint amb 
una certa freqüència. Molt bé.  
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I pel que fa a les dades de l’atur, només remarcar que estem parlant que a Cabrera hi ha 175 
persones aturades, és a dir, aquest 7,38 per cent vol dir 175 persones, són 13 menys que les 
que hi havia el mes passat, i pensem que estem parlant que fa no tant, un any i mig, dos, 
tres, estàvem al voltant de 250 persones. Per tant, pensem que, bé, que és una bona dada, 
positiva i favorable.  
 
Passem la paraula a la Sra. Montse Reig, regidora d’Ensenyament, Comunicació, 
Participació Ciutadana, Cultura i Patrimoni. 
 
Intervé la Sra. Montserrat Reig Pascual per manifestar que bon vespre a tothom. Mireu, jo 
només tinc dues coses a les quals convidar a tot el poble i a tothom, que és l’òpera que 
farem, Il Trovatore, d’en Giuseppe Verdi, el divendres 17 de juliol a la plaça de l’Església, que 
organitza la Fundació Burriac amb el suport de l’ajuntament. Llavors, el dia 25 de juliol, a les 
10 del vespre a Can Bartomeu, tindrem una obra de teatre pel TAC, que s’anomena «Allò 
que tal vegada s’esdevingué», que és d’en Joan Oliver. Esperem que tots hi aneu. Gràcies, 
bon vespre. 
 
Intervé el senyor Alcalde per manifestar que molt bé. Moltes gràcies, Montse. Donem ara la 
paraula al senyor Sergi Teodoro, regidor de Joventut, Esports i Festes. Endavant, Sergi, 
quan vulguis.  
 
El Sr. Sergi Teodoro, regidor de Joventut, Esports i Festes dóna la bona nit. Primer... (Tall a 
la gravació)... en el Centre de Joventut Can Martinet, on oferim diferents activitats, on hi ha 
hagut 308 inscripcions fins a data 8 de juliol, cosa que representa uns cinquanta joves 
d’entre 11 a 18 anys que estan realitzant aquestes activitats, i que totes les activitats són 
gratuïtes per a tots, on totes han tingut molt d’èxit excepte una que s’ha hagut de suspendre, 
que és el futbol per a joves de 12 a 16 anys, que no ha tingut èxit. I les activitats que més èxit 
han tingut són les sortides i els campionats.  
 
Parlar ara del casal d’estiu. Que aquest any per primera vegada s’ha hagut de suspendre per 
falta d’inscripcions. Que des de l’ajuntament intentarem veure com podem fer perquè això no 
torni a passar, però les causes importants és que hi ha poca demanda i molta oferta de molts 
casals.  
 
I de Festa Major, dir que per primera vegada estrenem el gegant, el dia 31 de juliol. Que 
estem molt animats, que s’ha treballat en una història que lliga tots els actes de festa major 
on intervé el gegant, la bèstia i el capgròs. Que per primera vegada, i per abaratir costos a 
l’ajuntament, els concerts, balls i Cabrera Espectacle es farà tot a Can Rodon, per tal 
d’estalviar feina a la brigada, que són hores i lloguer d’un segon escenari. I que des de la 
Comissió de Festes estem començant a treballar ja perquè tot això vagi perfecte. Gràcies. 
 
Intervé el senyor Alcalde per manifestar que molt bé, gràcies a tu, Sergi. Donem ara la 
paraula a la senyora Núria Pera, regidora d’Urbanisme i Serveis Interns. 
 
Intervé la Sra. Núria Pera Maltes, regidora d’Urbanisme i Serveis Interns, per manifestar que 
hola, només informar-los..., Bé, bon vespre a tothom. Informar-los que en el polígon de 
Santa Margarida s’ha començat la construcció del Viena, uns establiments Viena, i que si s’hi 
fixen i ho miren, veuran moviments de terra, i estan fent la fonamentació. Ens han comentat 
que volen inaugurar, volen obrir cap a novembre-desembre. Tenen llicència des de fa temps, 
llicència d’activitats, llicència d’obres, i bé, n’informem perquè de cara a la població i de cara 
a la comarca poden ser més llocs de treball de cara a un futur.  
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Sí que són llocs de treball segurament poc qualificats, o alguns o la majoria poc qualificats, 
però bé, en principi és una bona noticia i esperem que això vagi endavant i que al novembre 
o desembre puguem inaugurar. 
 
Intervé el senyor Alcalde per manifestar que molt bé, moltes gràcies, Núria. Donem ara la 
paraula al senyor Enric Mir, regidor d’Obres i Serveis i Sostenibilitat. Endavant, Enric. 
 
Intervé el Sr. Enric Mir Nuet, regidor d’Obres i Serveis i Sostenibilitat, que dóna el bon 
vespre. Bé, jo informaré de les obres que en aquests moments s’estan fent al terme de 
Cabrera, i l’estat en què estan. La primera obra de què informaré és la que s’està fent al 
carrer Rosari, que era una millora d’accessibilitat de la vorera. Aquesta obra ens està donant 
molts problemes, tenim molts imprevistos. Es va licitar i es va començar amb una mica de 
retard, i després van sortir imprevistos en el tema de la xarxa. Les companyies de serveis, 
tant de la telefonia com de l’electricitat, es van personar, ens van donar les solucions, i va 
endarrerir més d’un mes l’obra.  
 
Una vegada això està resolt, l’equip de treball s’ha trobat amb diferents problemàtiques, i el 
contractista no és exactament el que a nosaltres ens hagués agradat, perquè s’està 
endarrerint molt amb l’obra. Nosaltres hi estem a sobre, li hem determinat una sèrie de 
condicions, com el material que ha de tenir, que ja l’ha de tenir presentat, inclús li hem 
demanat un planning, que ens el va presentar ahir mateix, donar l’acabament de l’obra, i en 
aquests moments l’obra ja hauria d’estar acabada aquesta setmana, i estem amb una mica 
més de la meitat, no gaire més, d’acord? 
 
Llavors, el planning ja ens l’ha donat, ell creu que ho podrà acabar en quatre setmanes, 
quatre-cinc setmanes ha dit, esperem que així sigui, i de moment el que hem fet ha sigut fer 
una reserva d’estacionament per als veïns autoritzats que no puguin accedir als seus guals 
de la Rambla dels Vinyals, entre el carrer Colon i el carrer Rosari. A nosaltres ens sap molt 
greu, com a ajuntament, tota la problemàtica que els estem donant als veïns del Pla de 
l’Avellà per tot aquest tema, i sobretot als veïns del carrer del Rosari, però és que ens hem 
trobat amb un problema que en aquests moments, tal com està l’obra i la situació que hi ha, 
estem fent tot el possible, cada dia estem visitant l’obra perquè s’acabi l’abans possible.  
 
Una altra obra que també ja està bastant avançada és la de la Nacional II, que es tracta 
d’una cuneta per a vianants, per a seguretat per a la gent que vagi per la Nacional. Que en 
aquesta també hem tingut un petit endarreriment perquè passaven línies de la companyia 
elèctrica per la carretera i no es podia fer el que volíem posar nosaltres, que era el tema de 
la fondària per posar les tanques. Llavors, hem decidit posar «New Jersey» i «biondes», 
perquè així també és una cosa que guanyarem perquè és més segur per a la gent, i això 
està previst que es faci ja la setmana que ve, o sigui que si tot va bé, la setmana que ve, 
màxim l’altra, estarà acabada aquesta obra, i per la Nacional es podrà anar amb tranquil·litat. 
Després, una altra obra que ja està acabada és la coberta de Cal Conde. Aquesta era una 
obra molt important, perquè es tractava de desmuntar les teules i les llates que hi ha a dalt. 
S’ha posat aïllament tèrmic i una làmina impermeable, i es tracta de conservar tot el que era 
l’edifici de Cal Conde, i ja s’ha acabat, aquesta setmana passada es va acabar l’obra. 
 
Una altra que també afectava Cal Conde és la façana, que s’ha rehabilitat amb balcons, 
persianes i la fusteria, i aquesta obra també es va acabar la setmana passada. 
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Després, una altra obra que també està acabada són els miradors de Ca l’Arnau. Aquesta 
obra s’ha executat en els últims dos mesos, s’ha finalitzat aquesta setmana. Es tracta d’un 
mirador per fer més visible i visitable la zona arqueològica de Ca l’Arnau, i ara només falta 
posar la senyalització. 
 
I ja per acabar, dos petites millores que s’han fet amb obres, si es poden considerar així, que 
és del Torrent del Molí, que el final del Torrent del Molí no estava il·luminat, s’havia quedat 
il·luminat a mig camí. L’hem acabat aquesta setmana, ahir mateix es va acabar, i ara ja tens 
la il·luminació des del principi fins el final. 
 
I també hem detectat que el terra, com que en ser un torrent es mulla i sempre està bastant 
«enxarcat», doncs, posarem unes lloses al parterre del terra perquè la gent pugui passar i no 
es mullin els peus, i no tinguin aquesta problemàtica per tota l’aigua que queda estancada. 
 
I això és tot de moment. 
 
Intervé el senyor Alcalde per manifestar que molt bé, moltes gràcies, Enric.  
 
Doncs, per part meva, informar d’un parell de temes. Primer, que ja vam inaugurar ara fa 
dues setmanes la platja destinada a persones amb mobilitat reduïda. Vam fer la posada en 
marxa, i bé, va tenir molta difusió. Malgrat que no van assistir-hi molts mitjans de 
comunicació sí que hi va assistir el que fa la difusió de les noticies a tota la resta de mitjans, 
que és l’Agència Catalana de Notícies i ha tingut molta repercussió, com dic, a molts mitjans, 
i estem començant a rebre trucades de gent interessada a venir, que han visitat la platja i 
volen saber si poden venir en grups de persones amb cadires de rodes i demés. Per tant, 
estem molt contents en aquest sentit.  
 
Aquesta platja és oberta a tothom. Quan ho diu, que és gratuït l’ús d’aquest tram de platja i 
que no s’ha de reservar, la gent se sorprèn, cosa que a mi em sorprèn que se sorprenguin, 
però bé, demostra que encara és més bonic, no?, el que hem fet, i més il·lusionant: posar a 
l’abast de persones realment que tenen dificultats per viure en les mateixes condicions que 
tothom, que puguin gaudir de la platja. 
 
I recordar que també no és només facilitar l’ús habitual de la platja per a persones amb 
mobilitat reduïda, sinó que també els permet, a través de la coordinació que hem tingut amb 
el Club Nàutic de Cabrera de Mar, practicar esports adaptats. Per tant, pensem que en 
aquest sentit podem ser un referent i el que volem no és que tothom vingui a Cabrera a 
gaudir d’aquesta platja i a fer esports adaptats, sinó que altres municipis copiïn el model, i 
entre tots l’anem millorant i es pugui estendre arreu del país, perquè haurà estat una millora 
col·lectiva per a les persones que tenen problemes de mobilitat. 
 
Bé, i l’altra cosa de què els volia informar és que per a aquest cap de setmana 
específicament, dissabte i diumenge, hem creat un dispositiu de prevenció d’incendis 
reforçant la patrulla de la policia. El cap de setmana tenim sempre, les vint-i-quatre hores, 
una patrulla de dos agents patrullant per tot el municipi, a part dels dos de platja, però 
aquesta temporada es fa molt difícil que puguin concentrar-se tant en la platja com a la 
muntanya, i atès que estem en alt risc d’incendi hem decidit reforçar la patrulla, per tant, 
posarem dos policies més que específicament controlaran els accessos als boscos, per 
verificar que tothom que hi puja hi puja per fer excursionisme, i si cal, i estem pendents que 
arribi l’avís de la Generalitat, que potser es prohibeixi l’accés a determinades zones 
boscoses, doncs, també prohibir l’accés si cal, no? 
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També es reforça amb patrulles i vigilància específica per part de les ADF, però el que voldria 
jo traslladar amb aquest missatge és la màxima precaució, si us plau, per a tothom, a l’hora 
d’accedir al bosc aquests dies, perquè el bosc està molt sec, i amb les temperatures 
elevades el risc d’incendi és molt alt, i, per tant, qualsevol precaució que prenguem mai 
estarà de més. 
 
Molt bé, i dit això, doncs, donem la paraula als grups que no estan en el Govern. Comencem 
pel senyor Daniel Meroño, del Partit dels Socialistes de Catalunya. Endavant. 
 
Intervé el Sr. Daniel Meroño Lombera, regidor del grup municipal del Partit dels Socialistes 
de Catalunya, per manifestar que sí, hola, bona nit. Bé, amb l’objectiu de començar a canviar 
l’estil de política aquí, als plens, i intentant ser el més constructiu possible, tinc dos temes 
que ara exposaré, que provenen de dos mails rebuts de dos ciutadans. I això realment és 
molt gratificant, perquè nosaltres hem fet campanya hem fet enquestes, hem promogut molt 
la participació. Llavors, que comenci la legislatura i que la gent t’enviï mails, doncs, és 
gratificant. I no només això, sinó que animo tots els oients de Ràdio Cabrera que estiguin 
escoltant, que si tenen qualsevol queixa, a mi personalment per la poden enviar perquè 
saben que serà exposada en el ple. 
 
I sense fer cap tipus d’atac polític posterior, passaré a llegir tal qual els mails, que són dos 
temes en què plou sobre mullat. Un és el tema de l’aparcament del carrer Canigó, al Pla de 
l’Avellà, i l’altre és l’Escola Bressol de La Marinada. Només els llegeixo, no cal ni que em 
contestin, però reflexionem. Ni pensem la persona que ha sigut, perquè jo el conec, perquè 
és interès comú, és interès general: «Sóc la “ix”, veïna del carrer Canigó, al Pla de l’Avellà, i 
aquest estiu hem d’agrair a l’ajuntament que hagi ampliat el número de places gratuïtes de 
pàrquing, convertint-lo en el pàrquing gratuït a la vora del mar més gran de tot el Maresme. 
Ja estàvem tips que quan arribaven els caps de setmana de l’estiu, havíem de fer front a la 
massificació de vehicles en els nostres carrers.  
 
Ara, gràcies a les obres que han fet posar un pàrquing per a residents, tenim que han 
condicionat l’accés per a tothom a un àrea sense llei, on els vehicles aparquen on els dóna la 
gana. Més exactament l’àrea darrer del carrer Canigó, entre Canigó i la Nacional II, han 
deixat un meravellós espai sense senyalització. És pàrquing? És per a vianants? Per on no 
se sap si es pot anar caminant, i si et vindrà un cotxe pel darrere tocant el clàxon perquè ens 
apartem. És el que em va passar a mi dissabte.  
 
No acabo d’entendre els motius pels quals volen convertir el Pla en aquesta ciutat sense llei. 
La gent continua aparcant on li dóna la gana, corredisses de vehicles que superen la 
velocitat marcada a la zona, música estrident que comparteixen amb nosaltres els amables 
visitants des dels seus vehicles, i un paisatge de brossa i embolcalls els caps de setmana, 
quan marxa aquesta plaga de banyistes, que fa que tots els veïns ens recordem del nostre 
estimat ajuntament. Ja que han decidit sacrificar el nostre descans i seguretat a canvi de no 
sé quins beneficis, la veritat, almenys els pregaria que posin més efectius per evitar aquest 
guirigall de cada cap de setmana, i que posin fre als accessos que es produeixen al nostre 
barri. Salutacions.” Ja està, no dic res més.  
 
Passo al segon mail. El segon mail, com comentava..., de fet són dos mails, un és del 18 de 
maig, que va ser un mail que ens van enviar a tots els regidors. Com que no hi ha hagut cap 
ple posterior al 18 de maig, jo crec que és interessant fer-lo públic, aquest mail, i que la gent 
l’escolti. És un mail que fa la junta, l’AMPA de l’Escola ... (tall a la gravació)... resta de pares 
de l’escola.  
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Diu: «Benvolguts pares, us escrivim aquest correu per informar-vos del resultat de la reunió 
que va fer l’alcalde amb la direcció, María, i la resta del personal de l’empresa gestora de la 
nostra llar. En primer lloc, i el que és més important, l’empresa gestora es va comprometre a 
cobrir les substitucions al 100 per cent, és a dir, per la mateixa jornada que la persona a què 
s’està substituint, i també a posar una persona de reforç més per a la franja horària d’una i 
mitja a dues i mitja. D’altra banda, ens entristeix veure que s’intenta menysprear l’opinió de la 
majoria dels pares, ja que Clece es refereix als pares que van signar la carta com “alguns” i 
“un grup de pares”.  
 
També hem de comentar el que es va assenyalar a la carta-queixa sobre el mal ambient, per 
les baixes i canvis de personal. Recordem que el final del curs afectarà el 50 per cent de les 
mestres que van començar el curs, i que treballaven a la llar gairebé des de la seva 
inauguració, ja que ens sembla molt trist que la direcció intenti atribuir aquest mal ambient a 
les mateixes mestres, fins i tot s’insinuï que els falta professionalitat i són reticents a les 
millores. 
 
Els temes del menjador i del projecte educatiu segueixen sense resoldre’s, però esperem 
que parlant es pugui arribar a la solució. La poca importància que se li dóna al projecte 
educatiu és, com a mínim sorprenent.» Vaig retallant, eh? «No entrarem en més detalls, 
podeu consultar la carta-queixa original i la resposta de la direcció en els arxius adjunts.» Tal, 
tal. 
 
Bé, tinc un altre, és molt curt aquest, eh? És del 29 de juny. Una mare diu: «Jo estic 
preparant una carta», no sé si l’has rebut, Montse, «per a la Montse Reig, per donar-li una 
mica d’informació, ja que per a l’ajuntament la llar som quatre pares. Per cert, la mestra 
educadora que vam voler traslladar ha arribat a un acord amb l’empresa pel màxim de 
compensació per danys causats. La broma els sortirà per 25.000 euros.» Això, no només 
parlant amb aquesta persona, amb altres pares, m’han dit que ha sigut bastant desagradable 
perquè al judici han hagut de cridar aquestes mestres a pares de l’escola perquè anessin a 
testificar. «Nosaltres hem decidit marxar d’aquesta...», això és el que em fa més mal, eh? 
Perdó, he fet una cunya... «Nosaltres hem decidit marxar d’aquesta llar i hem apuntat el 
“peque” a La Bressoleta per a l’any que ve, i hem renunciat a la posició de la junta», tal, tal, 
«de cara a l’any que ve». És a dir, la gent s’esborra, passa de l’escola pública i se’n va a 
l’escola bressol privada del poble. Com a conclusió, ja està, eh? No vull fer de cap tipus de 
polític, he llegit tal qual els mails. Reflexionem-hi, ja està.  
 
Intervé el senyor Alcalde per manifestar que bé. Jo li contestaré al primer, i en tot cas la 
Montse el segon punt. Abans de contestar-li el primer punt de l’aparcament de residents, em 
podria dir la data del correu? 
 
Intervé el Sr. Meroño per manifestar que sí, aquest tindrà... El Toni també el va rebre. Dos o 
tres, no? Tres setmanes. 
 
Intervé el senyor alcalde per manifestar que bé. Des de la setmana passada, aquest 
aparcament està senyalitzat interiorment. És cert que no indicava la sortida, i ara, des de 
fa..., bé, aquest cap de setmana passat ja estava posat, farà uns deu dies, per tant, 
segurament posterior a aquest correu, però no per aquest correu perquè ja ho havíem 
encarregat abans, s’ha senyalitzat com s’ha d’aparcar, on està la sortida amb diversos 
indicadors, s’ha mogut un senyal a l’entrada perquè no es veia, potser perquè es visualitzi 
millor que és exclusiu per a residents i/o autoritzats.  
 



 
 

  

15 

 

S’ha indicat per on s’accedeix a la platja, es pot accedir o pel semàfor, creuant la Nacional, o 
bé pel Torrent del Molí, que abans es comentava que ja està il·luminat. Vull dir que s’ha 
senyalitzat interiorment, per tant, entenc que la queixa que manifestava aquesta persona 
està corregida. I per altra banda jo diria... 
 
Intervé el senyor Meroño per manifestar que si vostè creu que així queda prescrit el tema, 
doncs, ja està, millor per a vostès. 
 
Intervé el senyor alcalde per manifestar que sí, sincerament sí. És una millora. I després, 
quan parla de l’ocupació, a veure, aquest aparcament durant molts caps de setmana d’estiu 
no estava ocupat, es va fer perquè estigués ocupat, i ara porta tres caps de setmana, quatre, 
que té un nivell d’ocupació mitjà, però mai diria alt ni amb problemes d’estacionament, que la 
gent aparca on vol. No, la gent aparca a l’ombra, que és on hem habilitat perquè puguin 
aparcar en bateria i de manera ordenada. Sincerament, hi vaig cada dia del cap de setmana 
a revisar com està, quin nivell d’ocupació, si la gent que l’ocupa tenen la vinyeta o no, i li 
asseguro jo que ara està ordenat, i justament en aquest tram, de brutícia no.  
 
Ho dic perquè és possible que aquesta persona hagi barrejat, volgudament o no, eh?, dos 
aparcaments. Un és aquest, el del carrer Canigó, exclusiu, i l’altre és el del front, que és el 
del costat del LIDL, que aquest sí que és més caòtic, tot i que també està senyalitzat des de 
fa tres setmanes. Aquest està indicat com s’ha d’estacionar en cada tram, aquí en cordó, 
aquí en bateria, aquí passeu per la dreta, circuleu, torneu per l’esquerra. Però tot i així, bé, 
es converteix, els caps de setmana de bon temps, en caòtic. I en aquest sí que el tema de la 
neteja li reconec jo que és un tema que ja hem dit a GICSA que s’ha de reforçar el dilluns. 
Cada dilluns, si el cap de setmana ha fet bon temps s’ha de reforçar la neteja de la zona de 
l’estacionament, perquè sí que realment queda bastant brut. Però estem parlant de dos 
aparcaments diferents, un és l’exclusiu de residents i l’altre és l’obert a tothom, que està al 
costat del LIDL. Però és un tema que hi estem a sobre. 
 
Pel que fa a la segona qüestió, la Montse Reig penso que té informació que pot també 
contestar. 
 
Intervé la Sra. Montserrat Reig Pascual, regidora d’Ensenyament, per manifestar que sí. 
sobre aquesta carta, en l’últim ple jo ja vaig informar, i després d’això hem tingut diverses 
reunions, hem fet una inversió en el pati en què han col·laborat tots els pares. Hem estat en 
contacte contínuament amb els pares, aquesta setmana passada se’ls va donar aquest plec 
que volien, i a dia d’avui, a l’última junta que ells van fer només van assistir tres famílies, 
perquè ... (tall a la gravació)... tenim a dia d’avui llista d’espera en nadons, en P1, en P2, 
tenim llista d’espera. Només han sortit de l’escola dues famílies, que per cert, eren de 
Vilassar, que van a una escola municipal a Vilassar, perquè no estan conformes amb com es 
va tractat el tema, però tot està tancat, hi ha molta tranquil·litat, molta pau, i us convido el dia 
24, que fan el final de festa, a l’escola, el fa dintre i és oberta a tothom. 
 
Intervé el senyor alcalde per manifestar que molt bé. 
 
Intervé el Sr. Meroño per manifestar que em sembla perfecta l’explicació, Montse. Jo l’únic 
que he fet és... L’últim ple em sembla que qui liderava aquestes queixes era la senyora 
Laspalas i ja no hi és, doncs, no sé si... Bé, doncs jo crec que està bé que ho expliquis. Em 
sembla molt important això que has explicat, i potser ho hauries d’haver-ho dit. Vull dir que 
està bé explicar-ho.  
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Intervé la senyora Reig per manifestar que sí, al ple ho vaig explicar, i vaig llegir tot el que els 
vaig notificar. Em sembla que tothom hi era, eh?  
 
Intervé el senyor alcalde per manifestar que les dades... (tall a la gravació)... no, perquè no 
les teníem, clar, en aquell moment. I això ha sigut... Des de llavors fins ara ha passat temps. 
 
Intervé la senyora Reig per manifestar que clar, vull dir, les dades que teníem i tot... Està tot 
correcte. 
 
Intervé el senyor alcalde per manifestar que molt bé. Doncs, donem la paraula al senyor 
Antoni Abel, d’Alternativa Independent Cabrera de Mar.  
 
Intervé el Sr. Antoni Abel Nuri, regidor del grup municipal d’AICM, per manifestar que a veure, 
jo tinc una pregunta per a la Montse Reig també. És referent a una beca que s’ha donat, va 
sortir a la web l’altre dia, i clar, em van preguntar: «Això és donava? Això es feia?»  
 
Intervé la senyora Reig per manifestar que jo l’informo. Miri... 
 
Intervé el senyor Abel per manifestar que informi’m. Tinc més preguntes, però de moment 
per a tu. 
 
Intervé la senyora Reig per manifestar que sí, contesto? 
 
Intervé el senyor Abel per manifestar que sí, sí, després ja... 
 
Intervé la senyora Reig per manifestar que miri, els instituts de Vilassar... Com vostè sap, 
com que no tenim prou habitants no tenim institut i el de referència és Vilassar. El Vilatzara i 
el Pere Ribot fa uns anys que van convocar una beca per al millor estudiant, que consisteix 
en vint-o-un dies anar a Dublin i fer un curset, i bé, fer per allà una mica de ruta turística. I 
això va amb les notes, és la gent que treu la millor nota. 
 
Això es va comunicar a Cabrera. En aquell moment el govern que hi fos va dir que..., bé, ho 
van deixar passar. Durant deu anys, cap alumne era de Cabrera que ho havia guanyat, i 
aquest any per casualitat ha guanyat un alumne de Cabrera, o sigui, ha sigut la millor nota.  
Llavors, l’institut es va posar en contacte amb nosaltres, perquè és clar, Vilassar va dir: «No, 
és de Cabrera.» I el que vam creure convenient era facilitar, fer el mateix que fa Vilassar amb 
l’alumna, perquè només hi havia una, i a partir del curs que ve estem ja fent el mateix, o sigui 
que ho presentarem i ho signarem amb els dos instituts, que donarem una beca a cada 
institut, perquè Cabrera és molt més petita, ells tenen dos becats a cada institut, per si una 
altra persona de Cabrera treu una nota excel·lent. Ho ha tret la María García. 
 
Intervé el senyor Abel per manifestar que val, jo el que passa és que, clar, no sabia que 
existís això, i per això m’ha sobtat, i no ho vaig veure.  
 
Intervé la senyora Reig per manifestar que no existia, ens ho vam trobar. 
 
Intervé el senyor alcalde per manifestar que nosaltres tampoc ho sabíem. 
 
Intervé la senyora Reig per manifestar que nosaltres tampoc ho sabíem. 
 
Intervé el senyor Abel per manifestar que ho van comunicar, i clar... 
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Intervé la senyora Reig per manifestar que però clar, vam parlar amb gent, i... 
 
Intervé el senyor Abel per manifestar que jo no sé com va, no, però... 
 
Intervé la senyora Reig per manifestar que amb la senyora Maluquer em sembla que vam 
parlar d’aquesta beca, també. No sé la gent que m’ho va... Perquè també ens va venir a 
sobre com una cosa que no sabíem, però crèiem que era de llei donar-li. 
 
Intervé el senyor Abel per manifestar que a veure, jo el que passa és que clar, quan es donen 
beques suposo que hi deuen haver unes bases, no? 
 
Intervé la senyora Reig per manifestar que sí, hi ha unes bases molt, molt restrictives, de 
molt bona nota, has de treure excel·lents en segon de batxillerat. I ara ens han dit que per 
sort ve gent al darrere de Cabrera amb què també potser en farem algunes uns quants anys 
seguits. 
 
Intervé el senyor Abel per manifestar que no, a veure, la gent, clar, ho ha de saber, que hi ha 
aquestes beques. Això és el que m’ha sobtat, no? Perquè clar... 
 
Intervé la senyora Reig per manifestar que l’institut en el curs ho informa als pares, perquè 
solen ser menors, però clar, ells no havien mai dit Vilassar o Cabrera, sempre havia sortit 
algú de Vilassar. I aquesta vegada, quan va veure l’Ajuntament de Vilassar que pertanyia a 
Cabrera, va dir que ells no pagaven, clar. I nosaltres el que hem fet és poder-ho solucionar.  
 
Intervé el senyor Abel per manifestar que molt bé. A veure, al Sergi. Qui reparteix la 
informació aquesta que envieu, sobre els actes que fareu a l’estiu, durant el mes de juliol, 
aquest... 
 
Intervé el senyor Teodoro per manifestar que el Juliol Jove. 
 
Intervé el senyor Abel per manifestar que sí. Això qui ho reparteix, els de sempre, uns de 
nous, hi ha hagut canvis? 
  
Intervé el senyor Teodoro per manifestar que com? No entenc la pregunta. 
 
Intervé el senyor Abel per manifestar que si qui reparteix això físicament, qui ho reparteix... 
  
Intervé el senyor Teodoro per manifestar que no es reparteix bústia a bústia, però sí es 
reparteix en els diferents comerços, punts, per tal que es pugui... Es pugui accedir a la 
informació. A l’ajuntament n’hi ha. 
 
Intervé el senyor Abel per manifestar que a una bústia n’hi havia vint-i-quatre... 
  
Intervé el senyor Teodoro per manifestar que en el Centre de Joventut... 
 
Intervé el senyor Abel per manifestar que centre cívic, vint-i-quatre. Clar, però han d’estar a 
dintre, no a la bústia, vint-i-quatre, de l’associació. Vint-i-quatre... 
  
Intervé el senyor Teodoro per manifestar que però encara en queden, no? Encara en queden 
al centre cívic. 
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Intervé el senyor Abel per manifestar que no, no, això estava dintre de la bústia de 
l’associació de veïns.  
 
Intervé el senyor alcalde per manifestar que jo imagino que el centre cívic, quan la persona 
ho va repartir deuria estar tancat, i ho va deixar a la bústia corresponent. 
  
Intervé el senyor Abel per manifestar que sí, però ho va deixar a la bústia de l’associació de 
veïns, i clar, això... 
 
Intervé el senyor alcalde per manifestar que bé, suposo que vostè va tenir el detall d’entrar-
ho dins i deixar-ho a la taula d’entrada. 
 
Intervé el senyor Abel per manifest que no, jo el que passa és que jo no vaig obrir-ho, jo no 
sóc de l’associació. Vaig veure com ho treien, i dic: «Què és això que esteu traient d’aquí?» I 
quan vaig comptar vint-i-quatre vaig dir: ostres. Clar, jo a casa no l’he rebut, i per això em va 
estranyar. Vaig dir...  
 
Intervé el senyor Teodoro per manifestar que no, no, no s’ha rebut a les cases. 
 
Intervé el senyor Abel per manifest que o sigui, només ho feu als establiments? 
 
Intervé el senyor Teodoro per manifestar que a l’ajuntament n’hi ha, a Can Martinet n’hi ha. 
S’han deixat a diferents llocs. 
 
intervé el senyor Abel per manifestar que ho deixeu només a... No ho repartiu... 
 
intervé el senyor Teodoro per manifestar que no s’han fet 2.000 exemplars, un per a cada 
casa. 
 
Intervé el senyor Abel per manifestar que aquí està. Val, val. Res més.  
 
I una pregunta a l’Enric, suposo, no ho sé, o potser en Jordi ho sabrà millor. No, és preguntar 
com està el tema de la B-502, perquè això... Veus baixar gent, ara pujava, escolta, baixant 
allà vénen, no sé, estrangers, perquè fan pinta d’estrangers, gent de fora baixant per la 
carretera jugant-se la vida, i dius: ostres...  
 
Intervé el Sr. Alcalde per manifestar que avia’m, l’última noticia, vaig parlar amb el 
responsable farà dos mesos, va dir que era impossible que estigués el juny, però va dir que 
durant l’estiu, vull dir que estem esperant que... Bé, vostè ja ho sap, perquè ens deien que 
estava licitant-se, que havien contactat ja amb empreses i demés, però ara estem en fase, 
com diríem, de persecució, que els tècnics s’estan perseguint... Els tècnics, perquè ara 
perseguir els polítics vostè sap que és difícil perquè hi ha canvi de mandat a la Diputació, i el 
responsable, que és el senyor Quim Ferrer, justament l’han traslladat de responsabilitats, 
amb la qual cosa ell poca informació ens podria donar. Per tant, sí que el referent tècnic que 
tenim l’estem perseguint perquè ens informi per veure quan iniciaran les obres. Espero que 
no triguin massa, la veritat. Esperem. 
 
Intervé el senyor Abel per manifestar que val. Res més, gràcies. 
 
Intervé el senyor alcalde per manifestar que molt bé. Gràcies a vostè. Gent per Cabrera. 
Senyora Maluquer? 



 
 

  

19 

 

 
Intervé la Sra. Anna Maluquer Ferrer, regidora del grup municipal de Gent per Cabrera, per 
manifestar que sí. Ara, bé, referent a aquesta... Bé, han parlat de l’escola bressol Marinada, 
m’ha cridat l’atenció que vostè diu que hi ha llista d’espera. Per tant, què vol dir, que estem 
superant...? Han pujat els índexs d’infants al poble? 
 
Intervé la senyora Reig per manifestar que sí, però a Cabrera han quedat tots coberts, tots 
són de fora, els nens que estan esperant plaça.  
 
Intervé la senyora Maluquer per manifestar que o sigui, que tots els inscrits, diríem, són de 
Cabrera. 
 
Intervé la senyora Reig per manifestar que de Cabrera, hi ha entrat tothom de Cabrera. De 
Vilassar i Cabrils tenim esperant, i de Mataró.  
 
Intervé el senyor alcalde per manifestar que tots els inscrits són de Cabrera, no.  
 
Intervé la senyora Reig per manifestar que no. 
 
Intervé el senyor alcalde per manifestar que tots els inscrits de Cabrera tenen plaça, n’hi ha 
més de fora inscrits, i tots els que estan en llista d’espera són de fora. 
 
Intervé la senyora Reig per manifestar que els que estan en llista d’espera són nens de fora 
de Cabrera.  
 
Intervé el senyor alcalde per manifestar que és diferent.  
 
Intervé la senyora reig per manifestar que cobrim. 
 
Intervé la senyora Maluquer per manifestar que molt bé. Doncs, gràcies per l’aclariment.  
Després volia preguntar també... Bé, al senyor Mir més que res, a l’Enric Mir. El tema del 
carrer Rosari, que, clar, és curiós perquè totes les empreses que es van presentar a la 
licitació posen uns terminis de set setmanes, i no sé en aquest cas si hi havia una 
penalització. Em sembla que no, o sí que hi és? 
 
Intervé el senyor alcalde per manifestar que hi ha una penalització per llei... 
 
Intervé la senyora Maluquer per manifestar que què passa si no? Perquè clar... 
 
Intervé el senyor alcalde per manifestar que l’aplicarem, sí, sí, l’aplicarem, però la llei 
estableix una penalització d’11 euros/dia, que és poc, però l’aplicarem.  
 
Intervé la senyora Maluquer per manifestar que bé. Després, també voldria preguntar a en 
Sergi Teodoro, el regidor de Festes. Agrair d’entrada que ens convidés com a grup de Gent 
per Cabrera a una reunió que es va fer per a la comissió. Segons ens ha informat el 
company que hi va anar, havia bastants coses encara per tancar, i també una mica demanar 
que hi hagi una mica més de formalitat, perquè després es va dir que es convocaria una 
reunió la setmana següent i no va ser, i no se’ls ha dit res més. Una mica saber com estava 
el tema. 
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Intervé el senyor Teodoro per manifestar que sí, avui, quan arribi a casa, ara mateix, 
convocaré la reunió per a dimecres que ve a les vuit, ja ho dic. El tema està en què el 
programa de festa major l’hem hagut de tancar..., des del dia 15 de juny, que ens hi hem 
posat, fins ahir hem tingut de temps per tancar el programa. Aleshores, la prioritat no era tant 
organitzar els actes com tancar-los, per tal que el programa pogués sortir. Per això no s’ha 
convocat la comissió de festes. 
 
Intervé la senyora Maluquer per manifestar que val. I també el fet del casal d’estiu suspès. 
Per manca d’inscripcions, o ha sigut un tema perquè s’havia d’externalitzar el servei, o...? 
 
Intervé el senyor Teodoro per manifestar que el servei ja s’externalitzava des de feia temps, 
però sobretot aquest any no hi han hagut inscripcions a data, crec que 15 de juny també, i es 
va decidir suspendre’l.  
 
Intervé la senyora Maluquer per manifestar que val, d’acord. Doncs, ja està, per mi res més.  
 
Intervé el senyor alcalde per manifestar que molt bé. Senyor Toni García, de Gent per 
Cabrera? 
 
Intervé el Sr. Antonio García, regidor del grup municipal de GxC, per manifestar que sí, jo en 
referència a l’atur, s’ha dit que hi havia un 44 per cent de llarga durada. Penso que és un 
percentatge prou alt. Si vols torno a començar, no pateixis. Deia que quan parlaves de l’atur 
aquest, que hi havia cap a un 44 per cent de llarga durada. Que això ve a suposar unes 
setanta persones, no? Tots els sectors d’activitat, abans de la crisi es van sobredimensionar, 
i hi haurà un atur estructural que si no es lluita d’una altra forma no es podrà reduir. Jo el que 
crec és que s’ha de fomentar molt més l’autoempleo i el cooperativisme. No sé si en aquest 
moment hi ha iniciatives en aquesta via, però si no hi són i penseu que aquí us podem ser 
útils, podem ja col·laborar. 
 
Per què ho dic? Perquè això requereix una formació diferent. Penso que ensenyar a fer 
currículums, apuntar-te a una bossa, això està molt bé, però això ja està superat perquè 
l’atur estructural sempre hi serà i s’ha de lluitar contra ell per intentar reduir-lo, tot i que serà 
difícil, eh? Hi ha alguna iniciativa en aquest moment per l’autoempleo i el cooperativisme? 
 
Intervé la senyora María José Cortada Manchado per manifestar que de fet, l’objectiu és 
incentivar exactament el... Que de fet, com ja he dit, l’objectiu és incentivar i ajudar a què hi 
hagi l’autoempleo i els autònoms, i crear empleo, treball, empreses. Sí, sí, està en els 
objectius d’aquest mandat.  
 
Intervé el senyor García per manifestar que sí, però permet-me, eh? Perquè les coses passin 
s’han de provocar. Jo el que anava a dir-te era que l’objectiu per a mi entenc que estigui clar, 
però hi ha iniciatives preses en aquest camp en aquest moment ja, o només hi ha l’objectiu. 
 
Intervé el senyor alcalde per manifestar que jo crec que en autoocupació sí que s’havien fet 
coses, no obstant, em sembla molt escaient la seva aportació, i mirarem, i si hi ha la 
possibilitat que tinguem, en la mesura que tinguem possibilitat de donar flexibilitat a tot el que 
s’està fent fins ara, doncs, tindrem en compte el tema del cooperativisme i l’autoocupació. Ho 
mirarem, ho parlarem amb el Servei d’Ocupació, i quan es planifiquin accions i demés, 
doncs, és una aportació que crec que pot ser interessant, perquè és veritat que ja estem 
arribant a uns nivells que, o fem coses diferents, o ja difícilment podrem baixar més la taxa.  
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En això té raó el senyor García. En prenem nota, i ho tractarem. 
 
Intervé la senyora Cortada per manifestar que bé, de fet és que hi ha accions ja. 
 
Intervé el senyor alcalde per manifestar que molt bé. I si hi ha alguna acció que s’estava fent, 
en el proper ple direm: “Doncs, miri, allò que va preguntar, ja s’estava fent això o això altre.» 
D’acord? Gràcies. 
 
Intervé la senyora Maluquer per manifestar que sí, un momentet. Volia preguntar, d’això del 
Viena, això no sé si correspon a Promoció Econòmica o a... Si en la contractació que es farà, 
així com hi ha hagut altres empreses que s’han instal·lat, si s’ha generat algun conveni per 
tal de contractar gent de Cabrera. 
 
I després una altra cosa: que jo reclamaria també de cara al que és el patrimoni i 
conservació, que em semblen molt bé aquests miradors tot i que no m’acaba d’agradar 
l’estètica, però en fi, això ja són gustos personals, han costat 24.000 euros, però també 
potser caldria, i em sembla que és una demanda de l’arqueòleg municipal, que la teulada del 
que són els forns, diríem, que es millorés. Ja sé que potser és una qüestió de POUM perquè 
no n’és propietari l’ajuntament, però bé, si un dia es va cobrir... Suposo que això per interès 
de conservació també estaria bé dedicar-hi uns diners i fer-hi una teulada una miqueta més 
gran, o més adient. 
 
Gràcies. 
 
Intervé la Sra. Núria Pera per manifestar que sí, a veure, el tema del Viena, el que sí que 
nosaltres, quan l’empresa... Ens reunim periòdicament amb l’empresa quan ha de contractar, 
posem a disposició el Servei de Promoció Econòmica, i bé, els ajudem a fer la selecció de 
personal. El que no podem fer i no pot fer ningú és dir que contractin exclusivament gent de 
Cabrera, és a dir... Preferentment, però no es pot dir: «Només contracteu gent de Cabrera.» 
Això també que quedi clar. Però sí que posem a disposició, doncs, el Servei de Promoció 
Econòmica i Ocupació. I això ho hem fet sempre. Em sembla recordar que no s’ha signat mai 
cap conveni, perquè no cal, eh? Sí que posem a disposició els serveis de l’ajuntament. 
 
Intervé la senyora Reig per manifestar que bé, doncs, els miradors, si li agraden bé o no, a 
mi tampoc m’acaben de convèncer, però bé, què vols que hi fem? Un cop fetes les coses, al 
paper es veu d’una manera i després fetes... Però jo crec que a la gent en general els han 
agradat, perquè no hi han d’accedir i ho poden veure bé.  
Llavors, això que dius. Hem demanat una subvenció que tenim amb la Diputació, que la vam 
demanar el mateix Albert juntament amb mi, i tenim diverses coses pendents, que quan 
arribin el que es fa és aplicar-ho tot allà. L’únic és que, com saps, el terreny encara no és de 
l’ajuntament, i cada vegada que hem de fer una cosa hem de demanar permís a les 
persones a què pertanyen els terrenys.  
 
Intervé el senyor alcalde per manifestar que només un petit apunt. De la teulada, a mi quan 
em van dir el preu, no em vull equivocar però és sorprenent, eh?, el cost d’una coberta 
d’aquestes. Estem parlant de més de 100.000 euros. Per això ho estem parlant amb la 
Diputació des de fa un parell d’anys, que es va fer tot el projecte d’explotació, diguéssim, i fer 
visitable tot el clos de Ca l’Arnau. I recordo que el cost es disparava molt, per això són ells 
els que ens haurien d’ajudar. Esperem-ho. 
 
Molt bé, doncs, si no hi ha res més, donem per conclosa la sessió d’aquest ple ordinari.  
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I no havent-hi res més de què tractar, s’aixeca la sessió d’ordre de la Presidència, essent les 

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

 
Vist i Plau,  

El secretari      L’alcalde 
 


