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Ple ordinari de data deu de setembre de dos mil quinze. 
 
A Cabrera de Mar, comarca del Maresme, a deu de setembre 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 manifesta que bé, molt bon vespre a tothom, benvinguts. Anem a començar la 
sessió ordinària del Ple corporatiu del dia deu de setembre de dos mil quinze. 
 
1. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 

El Sr. Alcalde manifesta que el primer punt de l’ordre del dia és l’aprovació de l’acta anterior. 

Comencem, a veure si els membres de l’equip de govern tenen alguna esmena? Algú de 

l’equip de govern té alguna esmena? Sí, Sr. Sergi Teodoro? 

El Sr. Sergi Teodoro José, Regidor de Joventut, Festes i Esports manifesta que a la pàgina 

10, paràgraf cinc, quarta línia, on diu «11 u 18», hauria de dir una «a».  

El Sr. Alcalde manifesta que «11 u 18 anys». Sí, aquesta «u» aquí no... En cap cas tocava. 

Molt bé. Res més? Gràcies. 

Algú més té alguna esmena? Jo en tinc una. A la pàgina 15, és una lletra simplement, però 

pot canviar el significat de la frase. En el quart paràgraf, a la setena línia, cap al centre, la 

línia que comença dient «neteja, li reconec jo que és un tema que ja hem dic a GICSA». És a 

dir, «hem dit», acabat en «t», no amb «c». I no n’he vist cap més.  

La resta de grups, Sr. Daniel Meroño Lombera, regidor del grup municipal del PSC?  

El Sr. Meroño manifesta que sí, hola. A la quarta pàgina, al tercer paràgraf, al final, on posa 

«9 vots a favor», llavors hi ha «1 PSC i 11 de...», hi ha dos «1», d’Alternativa... 

El Sr. Alcalde manifesta que ah, molt bé. En lloc d’11 AI-CM, ha de dir 1 AI-CM.  

El Sr. Meroño manifesta que sí, hi ha un altre... Suposo que... Llavors, a la pàgina 13 també, 

al tercer paràgraf, més o menys a la meitat, que diu «molt gratificant perquè nosaltres hem 

fet», aquí posa «hem campanya», «hem fet», faltaria el «fet».  
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El Sr. Alcalde pe manifestar que d’acord, entre «hem» i «campanya» falta el «fet».  

El Sr. Meroño manifesta que i per últim, a la pàgina 21... 

El Sr. Alcalde manifesta que espera un segon, si us plau. Aquí, «hem fet campanya». Digui, 

digui.  

El Sr. Meroño manifesta que sí. A la pàgina 21, més o menys per la meitat, després del 

«gràcies», a meitat d’aquest paràgraf, que diu: «Cabrera, és a dir, preferentment...», i 

després és un «però». Aquí posa «preo», «però». 

El Sr. Alcalde manifesta que «preferentment però».  

El Sr. Meroño manifesta que i ja està.  

El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, gràcies. Algú més? Hi ha alguna esmena a fer pels 

grups? No?  

Bé, dons, podem donar l’acta per aprovada? 

El Consistori per unanimitat acorda aprovar l’acta de la sessió ordinària del Ple Municipal 

corresponent al dia nou de juliol de dos mil quinze 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. MODIFICACIÓ DEDICACIÓ I RETRIBUCIÓ IL·LM SR. ALCALDE 

El Sr. Alcalde manifesta que comencem pel primer punt, que és el 3.1, que és la modificació 

de la dedicació i retribució de l’il·lustríssim Sr. Alcalde. 

Bé, això, fruit del meu nomenament com a conseller delegat del Consell Comarcal del 

Maresme, i havent de portar l’àrea de responsabilitat, les àrees de Benestar Social, Cultura, 

Consum i Salut Pública, doncs, lògicament, obligatòriament he de repartir la dedicació entre 

Ajuntament i Consell Comarcal del Maresme, de forma que es rebaixa la dedicació a 

l’Ajuntament, situant-nos en el 75 per cent.  

Tot això és teòric, evidentment, i el 25 per cent del meu temps al Consell Comarcal del 

Maresme. La qual cosa comporta que la meva dedicació queda assignada en trenta hores a 

l’Ajuntament, trenta hores setmanals, amb una retribució de 30.000 euros bruts anuals.  
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Per tant, és una rebaixa en la retribució, i conseqüentment en el cost de l’Ajuntament, que 

estava fixada, tal com vam fixar a l’inici d’aquest mandat, en 38.900 i escaig euros. Doncs, 

tots aquests diners més la seguretat social que s’estalviarà l’Ajuntament de Cabrera de Mar, i 

passarà a pagar-ho, doncs, el Consell Comarcal del Maresme. 

Donem la paraula als grups que no estan al govern, per si volen comentar alguna cosa al 

respecte, o preguntar. Sr. Meroño, del Partit dels Socialistes de Catalunya? 

El Sr. Daniel Meroño Lombera, regidor del grup municipal del PSC, manifesta que entenc 

que hem de votar a favor o en contra, no? Hem de votar a favor o en contra, no? 

El Sr. Alcalde manifesta que sí, s’ha de votar –s’ha de votar. O abstenció. 

El Sr. Meroño manifesta que com que diu «comentar»... No, avia’m, en primer lloc, felicitar-lo 

pel seu nou nomenament... 

El Sr. Alcalde manifesta que gràcies. 

El Sr. Meroño manifesta que dir-li, per això, que bé, el grup municipal hi votarà en contra, no 

tant per la retribució, ja li vaig dir l’altre dia que no entraria en temes de retribució, però sí de 

dedicació. Si l’anterior legislatura la dedicació de tots els regidors era de 160 hores, vam 

iniciar aquesta legislatura amb 159, i ara hem endarrerit a 150, passant de set regidors a sis 

regidors. Per tant, doncs, em preocupa la dedicació que pugui suposar. 

Ja sé que després, a la pràctica, tothom pot fer més hores, però fan més hores set persones 

que sis persones, i fan més hores les persones que tenen assignades 159 que no les que 

tenen assignades 150. Per tant, jo hi votaré en contra. 

El Sr. Alcalde manifesta que d’acord. Permeti’m que li faci una petita reflexió i un aclariment. 

Primer, l’aclariment. A veure, aquí estem parlant de tants per cents. Encara que s’ha de fixar 

el tant per cent, el 75 per cent de quaranta, que és el màxim teòric, s’ha de fixar en trenta, 

ningú pot declarar que treballa més hores de les que estan permeses, però al final el que 

estem fent és repartir el temps, que serà major. És a dir, amb el meu nomenament no 

treballaré menys a l’Ajuntament i en un lloc nou, com és el Consell Comarcal, sinó que 

segurament acabaré treballant més en el global, segurament el mateix temps en 

l’Ajuntament, i més l’afegit del Consell Comarcal. Val? Això és perquè ho entenguem tots, el 

que passa és que la llei t’obliga, i per això ho dic. La llei t’obliga a què et reparteixis. 

Llavors, evidentment vostè pot votar el que vulgui... 

El Sr. Meroño manifesta que jo no dubto... 

El Sr. Alcalde manifesta que un segon, que acabo, i després li deixo. Però clar, la meva 

pregunta és: llavors, com s’hauria de fer? Perquè la llei estableix que com a màxim, un pot 

declarar el 100 per cent del temps, o sigui, ningú pot dir que dedica el 100 per cent a 

l’Ajuntament, i un 25 per cent al d’això, o sigui, el límit és el 100 per cent, com és lògic. 
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Llavors, el que sumis en un lloc l’has de restar de l’altre. La meva pregunta és: com s’hauria 

d’haver fet? 

El Sr. Meroño manifesta que bé, m’està fent una mica de trampes, està fent trampes, eh?, 

perquè no li diré jo com ha de gestionar l’Ajuntament. 

El Sr. Alcalde manifesta que no, és una reflexió, és una reflexió.  

El Sr. Meroño manifesta que el que sí que crec és que l’Administració ha de donar exemple. i 

li insisteixo, no dubto que tots fan més hores de les que toquen, però, bé, si hi ha un 

contracte de trenta hores, doncs, s’ha de donar exemple i ha de ser transparent 

l’Administració en aquest sentit. 

El Sr. Alcalde manifesta que per això. O sigui, el que fan... Ho dic perquè això també és 

important que se sàpiga, no?, perquè ràpidament, a les xarxes socials, que si a Espanya hi 

ha 450.000 polítics, que si no sé què. No. Aquí molta gent està equivocada. Tots els diputats 

provincials són regidors, són càrrecs electes municipals, regidors o Alcaldes. Tots els 

consellers comarcals són regidors. És a dir, no hem de sumar regidors per una banda, 

diputats provincials per una altra banda, consellers comarcals per una altra banda. No. És la 

mateixa persona, i quan un té dedicació, el que no pot fer és que aquesta dedicació en dues 

de les administracions superi el 100 per cent. Senzillament és aquest el fet. 

El Sr. Meroño manifesta que sí, però aquest és el seu problema. O sigui, el problema és que 

Cabrera necessita dedicació, o sigui, és el seu problema, Sr. Mir. 

El Sr. Alcalde manifesta que sí, clar, i la tindrà igual, la tindrà igual. Bé, bé, entesos, d’acord. 

Bé, donem la paraula al Sr. Antoni Abel Nuri, regidor del grup municipal d’Alternativa 

Independent Cabrera de Mar.  

El Sr. Abel manifesta que bon vespre a tothom. Bé, doncs jo segueixo amb el que diu el 

Daniel. A veure, primer felicitar-lo pel nomenament, per a vostè és bo, però clar, per al poble 

no serà bo, perquè segur que vostè no podrà prestar la mateixa atenció a Cabrera que ha 

prestat fins ara, està clar. Això és el que passa, i d’això n’hi ha molts exemples, eh?, i a 

pobles propers. 

Per tant, doncs, jo hi estic en contra també. No del fet que es rebaixi, perquè és lògic, sinó 

en el fet que a Cabrera no li és bo que el nostre..., entenc, al meu entendre, al nostre 

entendre, que a Cabrera, vostè tingui una altra dedicació a més a més, no? Crec que fins ara 

ha tingut dedicació, i ara en tindrem menys. I després, més tard, ja en parlarem també, 

d’aquest tema. 

El Sr. Alcalde manifesta que d’acord. No, només que és una mica..., a veure com ho assimilo 

el fet que per una banda se’m feliciti i per una altra banda s’oposin al mateix fet pel qual em 

feliciten. 

El Sr. Abel manifesta que el felicito a vostè.  
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El Sr. Alcalde manifesta que ho hauré d’assimilar, faré un esforç. 

El Sr. Abel manifesta que a veure, perquè per a vostè és un d’això, però clar, per al poble no. 

El Sr. Alcalde manifesta que estic convençut que també és bo per a Cabrera a molts nivells. 

Per a coneixement intern de les possibilitats del Consell Comarcal, i perquè li dóna visibilitat 

també a Cabrera de Mar en molts aspectes. Tindrem informació de primera mà, i bé, 

Cabrera, dins del mapa polític del Maresme, doncs, guanyarà posicions. Penso que això és 

una contraprestació important. Però bé, també es veurà això amb el temps, evidentment. 

Molt bé. Donem la paraula a Gent per Cabrera. Sra. Anna Maluquer.  

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

tarda a tothom. Jo també, doncs... El felicitem des de Gent per Cabrera per aquest 

nomenament, que també és la primera vegada que algun membre de l’Ajuntament de 

Cabrera... No? No és la primera vegada? Ah, l’altre dia vam dir que sí, en la junta de 

portaveus... 

El Sr. Alcalde manifesta que no, jo també pensava que sí, i es veu que no. El Sr. Carles 

Rocabert havia estat... 

La Sra. Maluquer manifesta que però conseller no... 

El Sr. Alcalde manifesta que sí. 

La Sra. Maluquer manifesta que ah, val.  

El Sr. Alcalde manifesta que sí, sí, havia estat conseller comarcal també, sí. Vicepresident. 

No sé si segon, tercer o..., però vicepresident del Consell Comarcal. 

La Sra. Maluquer manifesta que i també, doncs, que ara, amb aquesta incongruència que a 

vostè li sembla, però que sí que en el fons ens sembla poc coherent, el fet que vostè 

s’apugés les hores de dedicació, i que ara resulti que no són necessàries, no?, tot i que 

vostè les farà, o ja s’ho muntarà com pugui, eh? Però una mica el que és cert és que, clar, 

que l’Ajuntament queda amb un peu coix, i falta aquesta coherència, crec, que digui 

«necessito dedicar més hores, i ara en dedicaré menys».  

El Sr. Alcalde manifesta que una cosa és les hores que es declaren, que a més això ho 

havien defensat vostès també, i l’altra és les que es fan, eh? Es declaren perquè t’obliguen a 

declarar i no pots passar de quaranta. Llavors, hi hauria gent que potser hauria de declarar-

ne cinquanta, si s’hagués d’ajustar a la realitat, però has de declarar dins dels límits del marc 

legal, no? 

Bé, doncs, sotmetem aquest punt a votació.  

Vots a favor? 

Vots en contra? 
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Doncs, queda aprovat per 6 vots a favor i 5 vots en contra.  

Bé, una cosa més. Sr. Meroño, té el micro encès. Ho dic per... Molt bé, gràcies. 

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

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

Primer: Establir, modificant l’acord adoptat pel Ple Extraordinari de data 30 de juny de 2015, 

que la dedicació parcial del Sr. Jordi Mir i Boix sigui de 30 hores setmanals i amb una 

retribució de 30.000,00 € bruts anuals. 

Segon: Notificar el present acord al Consell Comarcal del Maresme, com a justificació de 

l’adequació del règim de dedicació. 

Tercer: 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. 

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

requereixi per a l’efectivitat dels presents acords. 

3.2. NOMENAMENT REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT A LA XARXA LOCAL DE 

CONSUM DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

El Sr. Alcalde manifesta que bé, passem al següent punt, que és el nomenament, 3.2, 

nomenament del representant de l’Ajuntament a la xarxa local de Consum de la Diputació de 

Barcelona. Bé, en l’anterior Ple, crec que va ser, o si no l’anterior, en un dels primers que 

hem tingut en aquest mandat, vam designar i nomenar totes les persones del consistori que 

havien de representar l’Ajuntament de Cabrera de Mar en els diferents consorcis i entitats en 

les quals l’Ajuntament hi està representada, i ens vam deixar la xarxa local de Consum de la 

Diputació de Barcelona. La proposta lògicament és nomenar la Sra. María José Cortada 

Manchado com a regidora de l’àrea de Serveis a les Persones, Sanitat i Promoció 

Econòmica, com a representant de l’Ajuntament en aquesta Xarxa Local de Consum de la 

Diputació de Barcelona.  

Donem la paraula als grups que no estan al govern. Sr. Meroño, del PSC.  

El Sr. Daniel Meroño Lombera, regidor del grup municipal del PSC, manifesta que sí. Jo estic 

convençut que la María José farà molt bona feina, però per coherència personal, donat que 

em vaig abstenir al Ple en què s’aprovaven els representants dels altres òrgans 

supramunicipals, doncs, també m’hi abstindré aquesta vegada. 

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

d’Alternativa Independent Cabrera de Mar. 

El Sr. Abel manifesta que bé, a veure. Això és decisió del govern, i per tant, és el govern el 

que ha de dir si creu que és la persona ideal o que cal. Per a nosaltres està bé. 
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El Sr. Alcalde manifesta que bé, en aquest cas és la de l’àrea que li correspon. Els temes de 

consum cauen a Promoció Econòmica. 

El Sr. Abel manifesta que nosaltres ens abstenim perquè, vull dir, sou vosaltres els que 

decidiu.  

El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Gent per Cabrera? Sra. Maluquer? 

La Sra. Maluquer manifesta que sí. Doncs, en aquest sentit també ja en el darrer Ple vam ... 

Això és una qüestió d’organització interna, i ens hi abstindrem també.  

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

Vots a favor? 

Abstencions? 

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 

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

Primer: Designar representant de l’Ajuntament a la Xarxa Local de Consum de la Diputació 

de Barcelona a la Sra. Maria José Cortada Manchado, regidora de les Àrees de Serveis a les 

Persones, Sanitat i Promoció Econòmica. 

Segon: Notificar el present acord a la interessada i a l’Assemblea General, als efectes 

procedents. 

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. 

3.3. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, CALENDARI DE FESTES LOCALS ANY 2016 

El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Passem al següent punt, el 3.3, que és l’aprovació, si 

escau, del calendari de festes locals, per a l’any 2016. Sempre en aquesta època de l’any és 

quan hem d’aprovar les dues festes locals, i el que proposem és tornar al que havia estat 

sempre, amb l’excepció de l’any anterior, en què hi va haver la coincidència de les eleccions 

municipals, i, per tant, proposem que sigui festa local el segon..., el dilluns, perdó, de la 

segona pasqua, que en aquest cas cau el dia 16 de maig, i el dia 1 d’agost, que és la festa 

del patró de Sant Feliu.  

Algun comentari a fer? No? No hi ha comentaris? Bé, doncs, passem a la votació. Vots a 

favor? Molt bé, doncs, queda aprovat per unanimitat, 11 vots a favor.  
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Sotmès l’assumpte a votació, el Consistori, per unanimitat acorda: 

Primer: Proposar a l’Honorable Sr. Conseller d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de 

Catalunya per tal que fixi com a festes de caràcter local del nostre municipi per a l’any 2016, 

els dies 16 de maig i 1 d’agost de 2016 (dilluns) que corresponen al Dilluns de la Segona 

Pasqua i a la Festa Major de Sant Feliu. 

Segon: Notificar els presents acords a l’Honorable Sr. Conseller d’Empresa i Ocupació de la 

Generalitat de Catalunya, als efectes procedents. 

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

requereixi per a l’efectivitat dels presents acords.  

3.4. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PLA LOCAL DE SEGURETAT VIÀRIA DE CABRERA 

DE MAR 

El Sr. Alcalde manifesta que el següent punt és l’aprovació, si escau, del Pla Local de 

Seguretat Viària de Cabrera de Mar. Bé, d’aquest pla el primer que m’agradaria dir és que la 

seva redacció, la seva elaboració no ha tingut cap cost per a l’Ajuntament, és un servei que 

dóna als municipis el Servei Català de Trànsit, que ens van venir a proposar que tinguéssim 

redactat un pla de seguretat. També, el segon que voldria dir és lamentar que tot i haver 

donat la instrucció en el seu moment que als caps de llista de cada grup se’ls traslladés la 

setmana passada, quan es va fer la convocatòria del Ple, una còpia del pla, per no donar-li a 

tothom, perquè és bastant extens, hi ha plànols, és en color i demés, però si un com a mínim 

a cada grup, doncs, això no es va fer, i sé que ahir sí que se’ls va enviar, o entregar, no sé 

en quin format se’ls va entregar, però sé que des d’ahir sí que en disposen. En qualsevol 

cas, és un pla purament tècnic, és a dir, aquí els polítics no tenim res a dir, sinó que ho fa 

una empresa contractada per la Generalitat, pel Servei Català de Trànsit, que el que fa és un 

diagnòstic de la situació quant a seguretat viària en el municipi, i a partir d’aquí elabora un 

pla d’actuació. 

En el nostre cas, som un municipi, afortunadament, amb una accidentalitat baixa, sobretot 

pel que fa a accidents amb víctimes, però tot i així hi ha una sèrie de punts negres que el pla 

ha detectat, i que ens diu que hem de corregir amb certa immediatesa. En alguns d’ells ja 

hem pres mesures aquesta mateixa setmana, fruit no del pla sinó que ja estava previst, eh? 

Vull dir, casualitats de la vida.  

Bé, els punts més crítics estan al Camí del Mig amb el carrer Antoni Gaudí, que és un 

veritable perill. La Riera d’Argentona, el carrer de la Riera d’Argentona també té alguna 

cruïlla perillosa. I després aquí, al centre urbà, al carrer de la pista vella, que és el carrer que 

no té nom perquè no hi ha cap habitatge, encara que passa per darrera la pista vella amb la 

cruïlla amb la riera, doncs, també és un dels punts que han trobat més delicats, no? 

A partir d’aquest diagnòstic, doncs, el que fan és proposar tot un pla d’actuació que ha estat 

sintetitzat i després desenvolupat i posat sobre un plànol, que afecten temes concrets com 

els que acabo d’esmentar, i després, actuacions estratègiques al municipi que afecten la 

senyalització, el tema d’accessibilitat a la xarxa de vianants...  
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Tenim aprovat un pla d’accessibilitat que anem aplicant per una altra banda, ja ho sabem, 

millores de visibilitat i seguretat en passos de vianants, incorporació de criteris de seguretat 

en els vials en la futura xarxa de carrils bici, aplicació dels criteris establerts per disposició 

dels elements reductors de velocitat, etcètera.  

I el que hem de fer és aplicar-lo idòniament en els propers tres anys. lògicament, l’aplicació 

sí que té un cost, que en principi no ha de ser massa elevat, però pensem que és bo 

comprometre’ns en la seva aplicació, i sobretot quan fem actuacions noves, aplicar totes 

aquelles mesures que preveu el pla de seguretat per a aquells carrers on anem a actuar.  

Molt bé. Doncs, dit això, pensem que és una bona eina per al municipi, que li feia falta, i que 

ens ajudarà a millorar en temes de seguretat vial, perquè sí que és veritat que tenim una 

sinistralitat baixa, però d’ensurts, Déu n’hi do els que tenim, i de perills que a vegades, per 

sort, no acaben en accident, però que molts cops veus que hi estem a punts, no? Per tant, 

tot el que puguem millorar, doncs, benvingut serà.  

Molt bé. Dit això, donem la paraula als grups que no estan al govern. Sr. Daniel Meroño 

Lombera, regidor del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya? 

El Sr. Meroño manifesta que sí, jo també... Bé, pel que he pogut llegir, perquè ho hem llegit 

en diagonal, vostè entendrà, eren 128 pàgines, les hem llegir en diagonal, també m’ha 

semblat que és un bon document. I vostè ha respost la pregunta que li anava a fer, que era 

quina previsió, quin pla director teníem per solucionar tots els problemes de viabilitat que 

havia trobat aquest document, no? Aparcaments que envaeixen voreres, pas de vianants 

sense guals, manca de pas de zebra en algunes interseccions, algunes voreres que no són 

practicables, visibilitat d’aparcaments en bateria, semi bateria. Vostè diu que això té un cost 

petit, i bé, en tot cas, vostè ha pres el compromís que aquesta legislatura solucionaran, bé, 

totes aquestes mesures. Entenc que és així, no? 

El Sr. Alcalde manifesta que sí, sí. 

El Sr. Meroño manifesta que perfecte. Doncs, res a dir.  

El Sr. Alcalde manifesta que un parell de coses de les que ha comentat estaven ja 

integrades dins del pla d’accessibilitat. El que és el rebaix de voreres, que és la creació de 

guals en els passos de vianants, això ja estava previst, ho estem estudiant, per fer sobretot 

en el Pla de l’Avellà, en un sector ampli del Pla de l’Avellà, on les voreres, a l’alçada dels 

passos de vianants no estan rebaixades, ja estem estudiant pressupostos per fer-ho en 

aquest mandat. 

I el tema de l’estacionament en semi bateria i demés a les zones on s’actuï del centre del 

poble, que també està planificat fer actuacions d’accessibilitat, doncs, també és la 

reconversió d’un estacionament en semi bateria, també està previst.  

El Sr. Meroño manifesta que perfecte.  



 
 

  

10 

 

El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, gràcies, Sr. Meroño. El Sr. Antoni Abel Nuri, regidor del 

grup municipal d’Alternativa Independent Cabrera de Mar.  

El Sr. Abel manifesta que bé, a veure, el problema és aquest, que ho vam rebre ahir, i no ha 

donat temps material, són 124 fulls, aquest totxo que té vostè aquí. El que he pogut llegir, 

doncs, amb la majoria de coses hi estic d’acord, pràcticament amb tot, però és que a mi 

m’agrada, quan aprovo alguna cosa, poder-m’ho llegir, i és que no m’ha donat temps 

material. Jo no sé... Si sap que ha passat això, doncs, aquest punt es retira, no és una cosa 

tampoc que crec que vingui de dos mesos, i al pròxim Ple, tot mirat, aprovar-ho. Això és el 

que crec que s’hauria d’haver fet, no fer-nos ara votar una cosa... Que en principi el que he 

pogut llegir està bé, però que no crec que és el sistema correcte, perquè, bé, és que no són 

ni vint-i-quatre hores, eh? És que... 

El Sr. Alcalde manifesta que li explico. Aviam, dues coses aquí. Primer, és una qüestió 

purament tècnica, si hagués sigut un tema on hi ha alguna cosa de política, és evident que sí 

que es necessita més temps, i vostè sap que sempre hem mirat que tothom pugui dir la seva 

amb prou temps. I la segona cosa, li recordo a vostè que ja ho sap, i em sap greu perquè 

quan estava al govern ho vam haver de recordar als que llavors no hi eren, que la 

documentació, res, cap de la documentació que va al Ple és obligatori que vagi a la 

convocatòria. L’única obligació que té l’Ajuntament és deixar-ho a secretaria per a consulta 

de qualsevol dels regidors, i això està a la secretaria des del dijous passat, quan es va enviar 

la convocatòria. Dijous i divendres, quan es va enviar la convocatòria del Ple. Per tant, si 

vostè, poso per cas, va llegir-se l’ordre del dia, i va veure que en el punt 3.4 s’ha d’aprovar 

un pla local de seguretat viària de Cabrera de Mar, i veu que en el sobre, erròniament en 

aquest cas, ja hi insisteixo, m’he disculpat, no apareix el pla, també té l’opció de dir: 

«Escolta’m, això no hi és», o demani-ho directament a secretaria i consultar-ho. Aquesta 

opció sempre hi és, sempre existeix. 

El Sr. Abel manifesta que el que passa és que normalment, vaja, no normalment, sempre, la 

documentació s’ha adjuntat. 

El Sr. Alcalde manifesta que sí, sí, i aquesta és la meva instrucció, que s’hi adjunti. No, 

depèn, no tota, no, no té per què. 

El Sr. Abel manifesta que bé, la important. 

El Sr. Alcalde manifesta que no, el POUM no el podem adjuntar, el POUM.  

El Sr. Abel manifesta que bé, evidentment, el POUM no.  

El Sr. Alcalde manifesta que per exemple, eh? Però depèn del gruix –depèn del gruix, depèn 

del gruix. Bé, està entès. Sra. Anna Maluquer Ferrer, regidora del grup municipal de Gent per 

Cabrera? 
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La Sra. Maluquer manifesta que sí. Nosaltres, bé, trobem bé la proposta, pensem que està 

bé, tot i que Cabrera, com diu l’informe, és un lloc on hi ha poca sinistralitat, i bé, ja suposo 

que això és una aprovació inicial, trobem potser alguns punts que aquí no surten, i que sí 

que a Cabrera encara hi ha zones on s’hauria de millorar la seguretat viària, i sobretot 

l’accés, o no sé si en aquest pla d’accessibilitat també ja consta, però penso que hi ha, per 

exemple, el que és el pas de vianants elevat aquest que hi ha en el carrer Anselm Clavé, que 

realment... A més, és una queixa que ens arriba de moltes bandes, i que tothom hi pica, i 

que només has de veure les senyals que hi ha en el pas de vianants elevat, i que s’hauria de 

fer. I en aquest pla no l’he vist inclòs. 

El Sr. Alcalde manifesta que no, específic no, no com a punt concret, però sí que parla del 

tema de l’aplicació de la normativa en tots els passos de vianants elevats. Es va fer una 

actuació fa uns anys, però en queden per fer, sí, sí.  

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

El Sr. Alcalde manifesta que a més, hi ha una cosa que no he dit, perdó: això afecta en 

principi només les carreteres que són de titularitat municipal, és a dir, la B-502 i l’autopista, 

tot i que afecten Cabrera, i la Nacional II, i no estan incloses aquí, en el pla, eh?  

Molt bé. Perfecte, doncs. Sotmetem aquest punt a votació. 

Vots a favor de l’aprovació del pla? 

Val. Molt bé. Doncs, queda aprovat per unanimitat. Moltes gràcies. 

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

Primer: Aprovar el Pla Local de Seguretat Viària de Cabrera de Mar elaborat durant l’any 
2015 amb la participació de representants polítics i tècnics de l’Ajuntament de Cabrera de 
Mar i l’assistència tècnica proporcionada pel Servei Català de Trànsit mitjançant l’empresa 
INTRA. 
 
Segon: Facultar a l’Il·lm. Sr. Alcalde tant àmpliament com sigui menester i en dret es 
requereixi per a l’efectivitat dels presents acords. 
 
4. HISENDA 

4.1. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE 2014, QUE 

COMPRÈN EL DE L’ENTITAT LOCAL I EL DE GESTIÓ INICIATIVES CABRERA, S.A. 

(GIC,SA) 

El Sr. Alcalde manifesta que passem al següent punt, que és d’Hisenda, el punt 4.1, que és 

l’aprovació del Compte General de l’Ajuntament de 2014, que comprèn el de l’entitat local i el 

de Gestió d’Iniciatives Cabrera S.A., GICSA.  
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Bé, això és, per entendre’ns, un tràmit, perquè els comptes de l’exercici 2014, tant del 

consistori, tant de l’Ajuntament, com de GICSA, ja han estat aprovats respectivament per la 

comissió especial de comptes de l’Ajuntament, i la liquidació també ha estat aprovada en 

Ple, i de GICSA per la junta general de GICSA també va estar aprovada, a la qual hi van 

assistir i va estar aprovat unànimement els comptes per tots. Ara del que es tracta és de fer 

l’aprovació pel Ple del compte general, per tal d’enviar-lo a la Sindicatura de Comptes, val? 

El termini per fer-ho és el quinze d’octubre, i, per tant, sempre en aquestes dates, al mes de 

setembre, és quan es fa l’aprovació, després de l’estiu, del Compte General. Si hi ha algun 

dubte... Vostès la informació la coneixen i l’han tinguda. Alguna cosa a comentar? No? Gent 

per Cabrera sí? Sra. Maluquer?  

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

aquí és que, amb les seves paraules m’ha vingut un dubte, perquè de fet, quan assisteixes a 

l’entrega dels comptes de GICSA, bé, a la presentació, de fet és una comissió informativa, 

que jo sàpiga no s’aprova res, no? 

El Sr. Alcalde manifesta que depèn. Hi ha dos tipus de reunions de GICSA, una és la junta 

general, i l’altra és el consell. 

La Sra. Maluquer manifesta que però a la que assistim els regidors... No s’aprova... 

El Sr. Alcalde manifesta que sí, és el que aprova els comptes. Sí, sí. Jo he dit la junta 

general. Perdó, he dit junta general. No. La junta general els aprova internament, i el 

consell... Al revés? Ja ho havia dit bé? La junta general els aprova? Val. Molt bé. Ho havia dit 

bé.  

El Sr. (?) manifesta que diu l’Anna que es convoca tots els grups explicant... 

La Sra. Maluquer manifesta que és informativa, la que es convoca... Sí, però que nosaltres 

no aprovem, no votem res allà, no? Senzillament se’ns dóna per informats. (Veus de fons.) 

El consell...  

El Sr. Alcalde manifesta que d’acord? Val. Gràcies. Vinga, doncs, sotmetem aquest punt a 

votació. 

Vots a favor? 

Abstencions? 

Bé, doncs, queda aprovat per 8 vots a favor i 3 abstencions, de Gent per Cabrera. Ah, 4? 

Perdó, disculpi, el Sr. Meroño també. 7 a favor i 4 abstencions.  

Passem al següent punt. Perdó, només, abans de passar al següent punt, no ho he dit 

abans, però l’aprovació del Compte General no és..., no es vota si un està d’acord o no amb 

la gestió del pressupost i amb l’elaboració del pressupost, no. Es dóna d’alguna manera 

validesa a què els números estan ben fets, és a dir, que quadren, cosa que si està feta per 

experts i validada, doncs, teòricament està auditat, per tant...  
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No sé, només em sobta, eh? Em sembla que és la primera vegada en molts anys que algú 

no vota a favor el Compte General, però bé, la llibertat de vot va per davant de tot, 

evidentment. 

Sotmès l’assumpte a votació el Consistori per 7 vots a favor (4 CiU, 2 ERC i 1 AI-CM) i 4 

abstencions (3 GxC i 1 PSC) , acorda: 

Primer: Aprovar el compte general de l’Ajuntament, relatiu a l’exercici de 2014, integrat pel 

compte de l’entitat local i el de GIC,SA, societat privada de capital íntegrament municipal. 

Segon: Trametre el compte amb els seus estats, annexos i justificants, juntament amb la 

certificació d’aquest acord, a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, a fi i efecte que pugui 

procedir a la fiscalització externa que legalment li pertoca. 

5. URBANISME 

5.1. APROVACIÓ CANVI DE SISTEMA D’ACTUACIÓ URBANISTICA AL P.A. CAL CONDE 

(PA-11) 

El Sr. Alcalde manifesta que bé, el següent punt és d’Urbanisme. És l’aprovació del canvi de 

sistema d’actuació urbanística al polígon d’actuació de Cal Conde, PA-11. Ens presenta 

aquest punt la regidora d’Urbanisme i Serveis Interns, la Sra. Núria Pera Maltes. Quan 

vulguis, Núria, endavant.  

La Sra. Pera manifesta que bé, el que portem a aprovació del Ple, si escau, és la proposta 

de canvi de sistema d’actuació urbanística al polígon d’actuació de Cal Conde. Farem una 

mica d’antecedents, i els motius d’aquesta proposta de canvi de gestió.  

En data 10 de juliol de 2008, l’Ajuntament de Cabrera, la Sra. Alícia Escobar i Polsar 

Corporation S.L., van firmar un conveni urbanístic per modificar el Pla General d’Ordenació 

Urbana en l’àmbit del sector de Cal Conde. I amb data 10 de març de 2009 es va signar una 

modificació del conveni de 10 de juliol de 2008, en el qual els propietaris es comprometien a 

iniciar les obres d’urbanització en el transcurs de tres mesos, a partir de l’aprovació definitiva 

del projecte d’urbanització, i acabar totalment les obres d’urbanització en el termini de dotze 

mesos. 

El 16 de juliol de 2009, la modificació puntual va ser aprovada definitivament. Aquest 

document contempla l’obtenció de la masia i la masoveria de Cal Conde com a equipament 

públic, la construcció d’un bon nombre d’habitatges de protecció pública, els espais públics i 

els vials necessaris, en un àmbit molt estratègic del nucli urbà.  

Com que a dia d’avui no s’ha executat cap obra d’urbanització ni hi ha cap calendari previst 

pels propietaris, i l’Ajuntament de Cabrera té la intenció de tirar endavant la construcció 

d’habitatges de promoció pública en l’àmbit del sector de Cal Conde, la Llei d’urbanisme, en 

l’article 121, determina que l’Administració competent ha de decidir el sistema de gestió 

urbanística i la modalitat que s’ha d’aplicar.  
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És per això que es proposa el canvi de gestió de compensació a cooperació, que vol dir, en 

la gestió de cooperació, les persones propietàries aporten el sòl de cessió obligatòria i 

gratuïta, i l’Administració actuant executa les obres d’urbanització amb càrrec a la propietat, 

d’acord amb l’article 120 de la Llei d’urbanisme. 

Això és el que portem a aprovació d’aquest Ple.  

El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Això vol dir, perquè ens quedi clar a tots, que 

l’Ajuntament ha decidit i ha pres la decisió ferma de tirar endavant la promoció i construcció, 

ja veurem en quin format, dels habitatges de protecció oficial de Cal Conde, que és un 

màxim de trenta-sis habitatges. I hem estat –també que se sàpiga– reunits, de moment, i 

seguirem reunint-nos tots els grups, per decidir entre tots quina és la millor forma de gestió 

d’aquesta promoció d’habitatges.  

Bé, donarem primer al Sr. Daniel Meroño Lombera, regidor del grup municipal del Partit dels 

Socialistes de Catalunya.  

El Sr. Meroño manifesta que molt bé. El meu vot serà a favor, estic molt content d’aquesta 

iniciativa per part de l’Ajuntament. Són uns terrenys que passaran a titularitat pública, i el que 

fem és aprovar un tràmit necessari per desenvolupar el projecte probablement del poble més 

important d’aquesta legislatura. Ara, a partir d’ara, haurem de parlar de quina manera es 

desenvolupa aquest projecte, que en la mesura en què es pugui, per la nostra part, pel Grup 

Socialista, lluitarem perquè sigui una iniciativa el més pública possible, i en benefici el més 

públic possible, que els beneficiats siguin els veïns de Cabrera. 

El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, gràcies. Sr. Antoni Abel Nuri, regidor del grup municipal 

d’Alternativa Independent Cabrera de Mar.  

El Sr. Abel manifesta que bé, el nostre grup hi està totalment d’acord, evidentment, crec que 

és positiu fer aquest canvi, i fet per cooperació, perquè així es pot desencallar tot aquest 

àmbit, i es podrà tirar endavant. El que passa és que com que estem tractant també el tema 

dels habitatges, després si de cas, és més aviat de precs i preguntes, faré una pregunta al 

respecte. És sobre el tipus de «vivendes» de protecció. Aquí posa el sostre. Hi ha dos tipus 

de «vivendes» de protecció que s’han de fer: de règim general i/o especial, que són 1.614, i 

sostre de «vivenda» de règim de preu concertat en tema de protecció. I quan hem estat 

parlant, i el que hem estat parlant sobre el tema, que hem portat unes quantes reunions, això 

mai havia sortit, i ara ho veig aquí i això m’ha sobtat, no? Perquè dic: ostres, és que aquí són 

dos tipus d’habitatges de protecció que s’han de fer. Només és això. I com que estem 

aprovant aquest document, clar, a veure, que no estem aprovant aquí una cosa que hi hagi 

alguna cosa que no estigui bé, i després tinguem problemes, en el futur. No sé, eh?, no tinc 

ni idea. Jo el que llegeixo aquí, en el document que ens heu presentat, eh? En cap 

moment... 

El Sr. Alcalde manifesta que fa referència a la totalitat, està parlant dels noranta-dos 

habitatges de Cal Conde. O sigui, no només els trenta-sis.  
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El Sr. Abel manifesta que però especifica que en el POUM, el sostre mínim de vivendes de 

protecció de règim general i/o especial seran 1.614. I després diu: sostre mínim de vivendes 

de protecció de règim de preu concertat, 807. Clar... O sigui, vol dir que s’han de fer 

d’aquestes també. Clar... 

El Sr. Alcalde manifesta que o no.  

El Sr. Abel manifesta que bé, no ho sé.  

El Sr. Alcalde manifesta que ho posa aquí per si algú en volgués fer, però són els 

paràmetres que sortien aquí. 

El Sr. Abel manifesta que i si fas... ? No, a veure, jo no... 

El Sr. Alcalde manifesta que a més, això és de quan es va fer el conveni, a més.  

El Sr. Abel manifesta que no, no, però si jo a més no entro en això, jo només dic el que posa 

aquí: els paràmetres urbanístics principals que determina la modificació puntual i actualment 

el POUM són... Dóna uns metres de superfície, dóna una edificabilitat, dóna un sostre 

edificable, un sostre residencial i un sostre residencial de nova implantació.  

El Sr. Alcalde manifesta que això és la fitxa del sector. 

El Sr. Abel manifesta que i a continuació dóna dos tipus d’habitatges de protecció. Només 

dic això. I això en aquest moment, quan hem parlat, ha sortit. I dic: que no sigui cas que 

estiguem aprovant una cosa que després ens porti problemes. Només dic això. 

La Sra. Núria Pera Maltes, regidora d’Urbanisme i Serveis Interns, manifesta que 

segurament li aclarirem quan tornem a discutir d’aquest tema, eh? El que passa és que jo 

entenc que això són els paràmetres urbanístics principals que determinen la modificació 

puntual. És a dir, quan es va fer la modificació puntual, contemplava això, i ara no estem 

discutint ni modificant ni tornant a determinar una modificació... Això està aprovat, això és 

així. Després discutirem com això ho desenvolupem. Entenc jo, eh? Puc estar equivocada. 

Però és la modificació puntual que es va fer en el seu moment, són els paràmetres que es 

van..., els paràmetres urbanístics principals.  

El Sr. Abel manifesta que no, i que el POUM també aprova. 

La Sra. Pera manifesta que i que recull el POUM. No, no, que el recull, el POUM.  

El Sr. Abel manifesta que ho recull el POUM, i com que hi ha aquí unes dades, que després 

aquestes dades, ara aprovem unes coses, i després algú... 

La Sra. Pera manifesta que no, no, no, és que aquestes dades... 

El Sr. Abel manifesta que a veure, que no sigui un tema que pugui provocar al·legacions, 

eh? És per això només, eh? 
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La Sra. Pera manifesta que per no confondre, eh?, i segurament ho aclarirem. Vull dir, no 

vull que quedi cap dubte d’això. Avui només aprovem, portem a aprovació el canvi de gestió. 

És a dir, ara teníem compensació i el canvi de cooperació, i aquests són els paràmetres que 

diu el conveni. O sigui, no estem fent res més.  

El Sr. Abel manifesta que val.  

La Sra. Pera manifesta que ho aclarirem, eh?, per això, perquè és un dubte raonable, eh? 

El Sr. Alcalde manifesta que raonable, però que no afecta el punt en què estem. 

La Sra. Pera manifesta que avui no afecta el que estem aprovant. Entenc jo, eh? 

El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Doncs, donem la paraula a Gent per Cabrera, al Sr. 

Antoni García.  

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

nit. A veure, el nostre grup comparteix plenament aquesta decisió, eh? L’únic que si és per 

afegir alguna cosa, i no per ser meticulós, sinó que l’àmbit aquest no únicament és important 

quant a què es poden fer habitatges de protecció oficial, sinó que és important perquè jo crec 

que és l’espai nuclear de la població. Si un dels punts que aquí estava comentant la Sra. 

Pera era que s’havien incomplert els terminis d’urbanitzar, jo penso que també fóra bo, 

perquè l’àmbit és prou significatiu, que en aquest document també l’Ajuntament s’obligués a 

un cert termini, encara que sigui còmode, perquè si no sembla una contradicció, no? És a dir, 

un dels motius pels quals jo estic creient, estic canviant el desenvolupament és perquè els 

terminis poden ser superats. Encara que comparteixo plenament el que es va fer, no?, però 

que també l’àmbit per a la resta de persones que no tenen accés a comprar un pis, perquè 

no el necessiten, és prou també important quasi quasi com els habitatges, no? I aquí fóra bo 

també que ens obliguéssim una mica amb la població, de dir: això ho desenvoluparem, no 

sé, m’ho estic inventant, eh?  

Ja sé que això té un transfons econòmic, el que estic dient ara, i una mica més laboriós, no?, 

però era també perquè si només pensem que aquest àmbit és molt important per aquests 

pisos que ara es van a fer, penso que l’espai nuclear d’aquí, del poble, també per a la resta 

de veïns, és molt significatiu.  

El Sr. Alcalde manifesta que jo l’entenc, eh? Però... 

El Sr. Garcia manifesta que és un matís només, eh?, és un matís. 

El Sr. Alcalde manifesta que a veure, jo penso que el sol fet que avui aprovem això ja és un 

signe, no de voluntat sinó de compromís de tirar endavant, i ja li faig públic el meu 

compromís, ja ho he comentat abans, que ens seguirem reunint tots per tractar, per seguir 

tractant, com estàvem fent, el tema aquest, i mirar de portar-ho de la manera més 

consensuada possible. A partir d’aquí, els terminis dependran també del que triguem a 

arribar a acords i demés, però el compromís de tirar endavant això, el sol fet que avui ho 

aprovem, ja penso que ho explicita, no? 
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Molt bé. Doncs, sotmetem aquest punt a votació.  

Vots a favor? 

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

Sotmès l’assumpte a votació, el Consistori per unanimitat, acorda: 
 
Primer: Aprovar inicialment i cas que durant el termini d’informació pública no es presentés 
cap reclamació, definitivament, el canvi de sistema d’actuació urbanística al P.A. Cal Conde 
(PA-11) de compensació bàsica establert al POUM, pel sistema de cooperació. 
 
Segon: Sotmetre a informació pública el present acord i l’expedient corresponent pel termini 
d’un mes mitjançant la publicació dels corresponents Edictes en el Butlletí Oficial de la 
Província i en el Tauler d’Anuncis de la Corporació, amb notificació personal als interessats. 
 
Tercer: Cas que el present acord esdevingués definitiu, per no haver-se presentat 
reclamacions, procedir a la publicació de l’aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la 
Província als efectes de la seva executivitat. 
 
Quart: Facultar a l’Il·lm. Sr. Alcalde tant àmpliament com sigui menester i en dret es 
requereixi per a l’efectivitat dels presents acords. 
 
6. SERVEIS INTERNS 

6.1. APROVACIÓ, SI ESCAU, MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE 

L’AJUNTAMENT: CANVI DE DENOMINACIO DE TAG A TAE 

El Sr. Alcalde manifesta que el següent punt és de Serveis Interns. És l’aprovació, si escau, 

de la modificació de la plantilla de personal de l’Ajuntament, concretament el canvi de 

denominació de TAG a TAE, que vol dir «tècnic d’administració general» a «tècnic 

d’administració...» específica? (Veus de fons.) Especial.  

Bé, ens explica aquest punt la regidora de Serveis Interns, la Sra. Núria Pera Maltes. 

Endavant, Núria, quan vulguis.  

La Sra. Pera manifesta que bé, com ha dit l’Alcalde, proposem, la proposa és la proposta 

d’acord sobre la modificació puntual de la plantilla de personal funcionari, i de la relació de 

llocs de treball. Aquí farem una mica d’antecedents, i la motivació que ens ha portat a aquest 

canvi en aquesta modificació puntual.  

A la plantilla municipal de personal funcionari existeix la plaça de tècnic d’administració 

general des de fa força anys, que ara per ara està ocupada de forma interina per la Sra. 

Mercè Gobartt. D’altra banda, el Ple de l’Ajuntament va aprovar el 10 de juliol de 2014, la 

relació de llocs de treball, on es recull en una fitxa descriptiva la denominació d’advocat 

municipal, perquè donada l’organització de l’Ajuntament es va veure la necessitat de tenir 

més assessorament jurídic. A més a més, la Sra. Mercè Gobartt ha superat les proves del 

procés selectiu a l’escala del personal funcionari, amb habilitació de caràcter estatal, a qui 

per aquest motiu, i des d’aquí, felicitem molt sincerament.  
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Però tot fa pensar que en un futur immediat, l’Ajuntament haurà de convocar un concurs per 

cobrir les funcions d’assessorament jurídic. És per això que es proposa el canvi en la plantilla 

del personal funcionari, i en la relació de llocs de treball, de tècnic d’administració general 

per tècnic en administració especial, advocat municipal. Per altra banda, i vull remarcar-ho, 

aquests acords no han de modificar en res les actuals condicions de treball de la Sra. Mercè 

Gobartt, que es mantindrien a títol personal.  

Per tant, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:  

Primer, modificar les característiques de la plaça de tècnica o tècnic d’administració general 

de la plantilla de funcionaris de l’Ajuntament, actualment vacant, que passa a ser una plaça 

de funcionari de tècnica o tècnic d’administració especial, advocat/advocada municipal, 

enquadrada en l’escala tècnica d’administració especial, subescala tècnica, classe tècnica 

superior, del grup de classificació A1, amb el requisit que ha de ser ocupada per una 

persona posseïdora de la llicenciatura en dret, o bé del grau en dret més el mestratge en 

advocacia, i amb habilitació per a l’exercici professional de l’advocacia.  

Segon, modificar parcialment les determinacions de la fitxa dels llocs de treball 

d’advocat/advocada municipal, de la relació de llocs de treball aprovada pel Ple municipal en 

data 10 de juliol de 2014, substituint les determinacions de l’espai, altres requisits i 

observacions, per les següents: titulació requerida, llicenciatura en dret, o bé grau en dret 

més mestratge en advocacia, i habilitació per a l’exercici professional de l’advocacia, horari 

especial, segons necessitats del servei. 

Tercer, els anteriors acords no modifiquen en cap aspecte les condicions de treball vigents 

de la funcionària interina, Sra. Mercè Gobartt Vázquez, que seguiran essent a títol personal i 

amb la mateixa durada del nomenament, les del seu nomenament, actualitzades amb les 

determinacions de la fitxa descriptiva del lloc de treball, aprovada com a annex dels acords 

d’aprovació de la relació de llocs de treball del Ple municipal de 10 de juliol de 2014. 

Quart, publicar aquests acords en el taulell d’anuncis de la corporació, a la seu electrònica 

municipal, en el Butlletí Oficial de la Província, i en el Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya. 

Cinquè, trametre còpia d’aquests acords a l’Administració de l’Estat, al Departament de 

Governació, a les administracions públiques de la Generalitat de Catalunya. 

Sisè, facultar el Sr. Alcalde tan àmpliament com sigui menester i en dret es requereixi, per a 

l’efectivitat dels següents acords.  

El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Gràcies, Núria. Donem la paraula als grups. Alguna 

cosa a comentar? No? Ningú? Bé. Doncs, sotmetem aquest punt a votació. 

Vots a favor? 

Bé, doncs, queda aprovat per unanimitat, 11 vots a favor. Moltes gràcies.  
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Sotmès l’assumpte a votació, el Consistori per unanimitat, acorda: 

Primer: Modificar les característiques de la plaça de Tècnic/a d’Administració General de la 

plantilla de funcionaris de l’ajuntament, actualment vacant, que passa a ser una plaça de 

funcionari de Tècnic/a d’Administració Especial - Advocat/da Municipal, enquadrada en 

l’escala Tècnica d’Administració Especial, subescala Tècnica, Classe Tècnics superiors, del 

grup de classificació A1, amb el requisit que ha de ser ocupada per una persona posseïdora 

de la Llicenciatura en Dret o bé del Grau en Dret més el Mestratge en Advocacia, i amb 

habilitació per a l’exercici professional de l’advocacia. 

Segon: Modificar parcialment les determinacions de la fitxa del llocs de treball d’Advocat/da 

Municipal de la Relació de llocs de Treball aprovada pel Ple municipal en data 10 de juliol de 

2014, substituint les determinacions de l’espai “Altres requisits i observacions” per les 

següents: “Titulació requerida: Llicenciatura en Dret o bé Grau en Dret més Mestratge en 

Advocacia, i habilitació per a l’exercici professional de l’advocacia. Horari especial segons 

necessitats del servei” 

Tercer: Els anteriors acords no modifiquen en cap aspecte les condicions de treball vigents 

de la funcionària interina Sra. Mercè Gobartt Vázquez, que seguiran essent a títol personal, i 

amb la mateixa durada del nomenament, les del seu nomenament, actualitzades amb les 

determinacions de la fitxa descriptiva del lloc de treball aprovada com annex de la acords 

d’aprovació de la Relació de llocs de Treball del Ple municipal del 10 de juliol de 2014.   

Quart: Publicar aquests acords en el tauler d'anuncis de la corporació, a la seu electrònica 

municipal, en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya. 

Cinquè: Trametre còpia d’aquests acords a l'Administració de l'Estat i al Departament de 

Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya. 

Sisè: Facultar al Sr. Alcalde tan àmpliament com sigui menester i en dret es requereixi per a 

l’efectivitat dels presents acords. 

7. SERVEIS 

7.1. ADJUDICACIÓ, SI ESCAU, DEL CONTRACTE PER A LA MILLORA D’EFICIÈNCIA 

ENERGÈTICA, EL SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA I EL SERVEI DE MANTENIMENT DE 

LA PISCINA MUNICIPAL I DEL PAVELLÓ DE CABRERA DE MAR 

El Sr. Alcalde manifesta que passem al punt 7.1, de Serveis, que és l’adjudicació, si escau, 

del contracte per a la millora d’eficiència energètica, el subministrament d’energia i el servei 

de manteniment de la piscina municipal i del pavelló de Cabrera de Mar.  

Ens presenta aquest punt el Sr. Enric Mir i Nuet, regidor d’Obres, Serveis i Sostenibilitat. 

Endavant, Enric.  
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El Sr. Mir manifesta que bon vespre. Bé, aquest punt tracta del següent: s’ha licitat un 

equipament de biomassa per a la part d’equipaments del que és la piscina municipal i el 

pavelló. Es va anar a fer la sol·licitud, la licitació, i el passat 1 de setembre es van obrir els 

sobres, es van presentar tres ofertes, els serveis tècnics les han analitzat. D’aquestes tres, hi 

ha hagut una que els mateixos serveis tècnics l’han desestimada perquè no cobrim els 

requisits, s’havien demanat una sèrie de coses que no les estaven complint, i llavors hem 

considerat que no reunia els requisits. I de les altres dues, després d’analitzar-les, de valorar 

tots els punts, s’ha adjudicat a l’empresa Fulton (?).  

Els serveis han analitzat tots els punts de la mateixa, i hi havia una partida en què hi havia 

un preu que era un 20 per cent inferior a l’habitual. Llavors, per evitar un tema de problemes 

jurídics, o de baixa temerària, se li ha requerit a l’empresa que ho justifiqui. Avui justament, 

arran del Ple i de la premura, hem tingut una conversa amb ells, s’han analitzat tots els 

punts, ho han justificat, s’han posat els tècnics, i realment és una cosa que dintre d’aquest 

sector és molt possible perquè amb el negoci que tenen poden aconseguir uns preus més 

equitatius, i ho han justificat i ho han demostrat, o sigui que els serveis tècnics han fet un 

informe favorable, i han donat com a adjudicatària definitiva Fulton. 

Ara queda només aprovar-ho, si s’escau, publicar-ho, i una vegada, si no hi ha reclamacions, 

ja es procedirà al seu desenvolupament normal, com és en aquests casos, val? El motiu de 

tot això és que hi ha una sèrie de millores que jo crec que són remarcables i són les que hem 

de valorar, no?, que és el tema de l’energia sostenible, el tema de la biomassa és un dels 

tipus d’energia sostenible. Com que al municipi de Cabrera apostem per això, és una manera 

de posar fil a l’agulla i començar per un pavelló i per una piscina molt importants, és una 

actualització del servei que s’està donant als dos edificis. Les calderes són d’última 

generació, o sigui que tindrem l’últim que hi ha en aquests moments. Hi ha un compromís, o 

entenem nosaltres que és la utilització de les estelles dels boscos, dels parcs forestals de la 

comarca, que va ser l’inici que va portar a valorar el tema de posar una biomassa aquí, a 

Cabrera, i és una millora també per a dues instal·lacions també molt importants del poble, 

que esperem que es gaudeixi i que siguin el més..., que es posi en marxa l’abans possible. I 

aquesta és la proposta.  

El Sr. Alcalde manifesta que gràcies. Alguna cosa a comentar per part del Sr. Daniel Meroño 

Lombera, regidor del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya? Endavant. 

El Sr. Meroño manifesta que sí. Bé, jo, Enric, veig que tu defenses el sistema. Pensava que 

igual et passava com a mi, que estem aprovant adjudicacions de coses que els plecs de 

bases van ser a la legislatura anterior, i potser no hi estaríem d’acord. En el meu cas, jo hi 

votaré a favor de l’aprovació, perquè això s’ha adjudicat en un consell d’administració, i, per 

tant, res a dir. El que probablement hagués fet és abstenir-me o estar en contra del plec de 

bases, que és quan s’havia de discutir políticament d’aquest tema. 

Bé, pel que veig tu ho defenses, vull dir que estàs d’acord amb el sistema, podies no estar-

ho, eh?, podies aprovar només i ja està. Val, ja està. 
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El Sr. Alcalde manifesta que només, si em permet, abans de donar la paraula, eh?, només 

remarcar que això ha estat treballat durant pràcticament un any amb la Diputació de 

Barcelona, que és un servei que ha donat a l’Ajuntament de Cabrera de Mar, contractant ells 

una empresa que va fer tota l’auditoria energètica, i que va fer tots els estudis de quines 

millores energètiques, de les quals la més visible i representativa és la caldera de biomassa, 

però el contracte que avui adjudiquem definitivament a l’empresa Fulton és un contracte que 

comprèn moltes altres actuacions de millora d’eficiència energètica i d’estalvi energètic, no 

només la instal·lació de la caldera, sinó en temes inclús d’enllumenat del pavelló, de la 

piscina, la manta tèrmica de la piscina, gestió de temperatures, etcètera. Vull dir que va molt 

més enllà d’això, i això ha estat treballat durant un any, i el plec de clàusules pràcticament, 

pràcticament ens l’ha fet la Diputació, perquè els nostres serveis tècnics no tenen la 

capacitat com per treballar tot això tan en profunditat.  

Hi ha hagut, jo he estat a totes les reunions amb la Diputació per estar-ne informat, però 

evidentment la meva aportació, tot i que a la meva experiència professional, vinc del sector 

de la climatització, poques coses he pogut dir, eh?, més que entendre del que parlaven, i poc 

més. però vull dir que és una qüestió molt, molt tècnica, i el plec de clàusules ha estat 

redactat, ja dic, per la Diputació de Barcelona pràcticament, eh? 

El Sr. Meroño manifesta que jo, si em permet, Sr. Mir, jo hi era en aquest Ple, perquè estava 

d’oient igual que l’Enric, llavors, el plec de bases el defensava vostè de la mateixa manera 

que està fent ara, juntament amb el Sr. Abel. Però que no passa res, vull dir, podríem estar 

en contra del plec de bases, i després aprovar-ho administrativament. Vull dir que no és cap 

bajanada, eh? 

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

grup municipal d’Alternativa Independent Cabrera de Mar.  

El Sr. Abel manifesta que bé. Aquí del que es tracta és d’aprovar si la cosa s’ha fet 

correctament i l’adjudicació, no? Amb aquest punt estic d’acord. Però ja que l’Enric Mir ha fet 

una mica de..., ens ha fet propaganda del sistema de biomassa i tal, a veure, jo dic el que 

vaig dir també estant aquí dalt, i ho torno a dir avui. O sigui, jo crec en la biomassa, crec que 

està bé, però crec que aquí, al costat d’una zona esportiva, pot portar problemes. I torno a 

dir-ho, pot portar problemes tant a prop d’una zona esportiva. Res més. O sigui, no tinc tant 

clar que no tinguem problemes. En principi no, però, què passa? Les calderes es fan velles, i 

amb el temps doncs ja no combustionen igual. Per molt que tinguem manteniment i tal, al 

final podem acabar tenint problemes. Res més.  

De totes maneres, hi votaré afirmativament, perquè evidentment s’han fet les coses com 

calien, eh? 

El Sr. Mir manifesta que bé, a veure, esperem que no tinguem problemes i que vagi molt bé. 

És un contracte a quinze anys, i hi ha un contracte de manteniment, de garantia, i hi ha un 

manteniment de les bases generals i les bases específiques. Vull dir, estarà durant quinze 

anys totalment revisat i es faran totes les revisions necessàries, més de les que es feien ara.  
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O sigui, no hi ha d’haver cap problema, i a part, com vostè molt bé ha dit, que ha tractat el 

tema com a regidor que era abans, d’aquests temes, és una cosa també bona per a la 

comarca, que també a la comarca va començar per aquí el tema. El tema de tot el tema de la 

fusta. Llavors, jo crec que fem una bona feina intentant implantar això, i jo crec que és un 

mecanisme més dels molts, com diu el Daniel, energètics, que hi ha moltíssims, i aquesta és 

una aposta que jo crec que per al poble és bona. 

El Sr. Abel manifesta que no, el que passa és això, que potser hi ha altres llocs en què es 

podia haver fet, i que podia haver sigut menys problemàtic, per exemple la biomassa. Vaja, 

és una qüestió meva, després potser no passa res, però jo he de dir-ho perquè així va anar.  

El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, gràcies, Sr. Abel. Gent per Cabrera, Sra. Anna 

Maluquer? 

La Sra. Anna Maluquer Ferrer, regidora del grup municipal de Gent per Cabrera, manifesta 

que sí. Gent per Cabrera en aquest tema..., políticament ja vam dissentir, sobretot perquè va 

ser..., es va presentar en el darrer Ple, en el mes de maig, estàvem ja també en plena 

campanya pràcticament, i també perquè posàvem en dubte que potser fos la millor solució, 

eh? Les estelles estan molt bé, però em sembla que el que és ideal són els pèl·lets, eh?, que 

això... Però en fi, jo ara tampoc no sóc experta ni molt menys. 

En aquest cas, com que es tracta d’una qüestió administrativa, i és una..., doncs, tampoc no 

ens hi oposarem, eh? Votarem a favor.  

El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Perfecte, gràcies. 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 exclosa de la licitació a l’empresa Veolia Serveis Catalunya, SAU, perquè 
l’oferta presentada no s’ajusta als Plecs.  
 
Segon: Declarar vàlida la licitació i adjudicar el contracte de la millora d’eficiència energètica, 
el subministrament d’energia i el servei de manteniment de la piscina municipal i del pavelló 
de Cabrera de Mar a l’empresa FULTON SERVICIOS INTEGRALES, SA, amb NIF A-
97152094, per un preu global de 1.188.354,15 €, IVA exclòs. 
Durada contracte: 15 anys 
Aportació P3 garantia total: 4.000,00 € anuals a càrrec adjudicatari. 
Aportació P5 millores: 20.000,00 €. 
Consum màxim anual electricitat Kwh/any: 169.533,97. Estalvi:  -26,46 % 
Consum màxim anual combustible tèrmic Kwh/any: 555.991,67. Estalvi: -20,04 % 
Tot d’acord amb el Plec de clàusules administratives particulars, Plec de prescripcions 
tècniques particulars i l’oferta presentada i condicionada a l’aportació de la documentació 
referida en la clàusula 32, punts 2a) i 2b) del Plec de clàusules administratives particulars. 
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Tercer: Fer efectiva la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària corresponent del 
vigent Pressupost de la Corporació i autoritzar la dotació pressupostària a l’aplicació 
corresponent per a les anualitats següents. 
 
Quart: Notificar els presents acords a l’adjudicatari perquè aporti, abans de la signatura del 
contracte, l’acreditació de la subscripció d’una assegurança de 600.000,- €, d’acord amb el 
punt 13 de la clàusula 10 del Plec de clàusules administratives particulars. Així mateix 
notificar-li que haurà d’aportar en el termini màxim de 10 dies naturals a comptar des del 
següent al de formalització del contracte i amb caràcter previ a l’inici dels treballs, l’avaluació 
de riscos laborals. 
 
Cinquè: Notificar a l’adjudicatari que, d’acord amb l’article 156 del TRLCSP, per tractar-se 
d’un contracte susceptible de recurs especial, d’acord amb l’article 40.1, la formalització no 
es pot efectuar abans que transcorrin 15 dies hàbils des que es remeti la notificació de 
l’adjudicació als licitadors i candidats. 
 
Sisè: Notificar el present acord als licitadors, d’acord amb l’article 151.4 del Text Refós de la 
Llei de Contractes del Sector Públic, advertint-los que per tractar-se d’un contracte subjecte 
a regulació harmonitzada, el present acord pot ser objecte de recurs especial, previst a 
l’article 40 del TRLCSP, en el termini de 15 dies hàbils, comptats a partir del següent a aquell 
en que es remeti la notificació del present acord. 
La interposició del recurs especial en matèria de contractació haurà de ser prèvia a la 
interposició del recurs contenciós administratiu, sense que escaigui la interposició de recurs 
administratiu de reposició.  
 
Setè: Notificar el present acord a l’Àrea de Gestió Econòmica municipal, als efectes 
procedents. 
 
Vuitè: Publicar els acords d’adjudicació  en el Perfil del Contractant. 
 
Novè: Publicar la formalització dels contractes en el Diari Oficial de la Unió Europea, en el 
Butlletí Oficial de l’Estat, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Tauler 
d’Anuncis de la Corporació, i en el Perfil del Contractant. 
 
Desè: Facultar a l’Il·lm. Sr. Alcalde tant àmpliament com sigui menester i en dret es 
requereixi per a l’efectivitat dels presents acords. 
 
7.2. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 

PARTICULARS QUE HAN DE REGULAR LA GESTIÓ DEL SERVEI I L’EXECUCIÓ D’OBRA 

MITJANÇANT CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE DETERMINADES INTAL·LACIONS 

ESPORTIVES DE CABRERA DE MAR I CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ  

El Sr. Alcalde manifesta que passem al punt 7.2, que està, com veuran ara, una mica lligat 

amb l’anterior, que és l’aprovació, si s’escau, del plec de clàusules administratives particulars 

que han de regular la gestió del servei i execució de l’obra, mitjançant concessió 

administrativa de determinades instal·lacions esportives de Cabrera de Mar, i la seva 

convocatòria de licitació. 
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Bé, en concret, ho dic perquè aquí diu «determinades instal·lacions esportives», del que es 

tracta és de la piscina municipal, del Complex Esportiu de la Piscina Municipal, que comprèn 

també el gimnàs i les pistes de pàdel. El que plantegem avui aquí és l’aprovació del plec de 

clàusules, i, per tant, la licitació de la concessió de la piscina, que s’havia ja esgotat el passat 

4 de novembre, passat vol dir que farà aviat un any, fa més de deu mesos, i que, per tant, 

portem un cert retard, retard que ha estat ocasionat perquè volíem incloure prèviament tot el 

tema de la gestió energètica. Amb quin propòsit? Amb el propòsit de rebaixar el consum i el 

cost energètic per tal que ho pugui assumir la concessionària de la piscina. 

Fins ara, qui estava assumint la despesa energètica de la piscina municipal és l’Ajuntament, 

des de fa molts anys, i és una despesa important, tant en gas com en electricitat. I el que fem 

és, a través de la contractació d’aquesta empresa que hem vist en el punt anterior, garantir 

que aquests consums baixaran, tant ara com al llarg del temps, i per tant, garantir una 

despesa energètica òptima, de la qual se n’haurà de fer càrrec la futura concessionària de la 

piscina municipal. 

El plec de clàusules conté, com tots els plecs, molts apartats, llegiré els més rellevants 

perquè és un plec extens, del qual vostès en tenen la informació detallada: l’explotació del 

servei de piscina, gimnàs, pàdel i zona jardí, més les obres que es posen al plec que s’han 

de fer en els vestidors, «té un valor estimat per un contracte de deu anys de 4.157.560 

euros, que dividit en aquests deu anys, doncs, lògicament estem parlant d’uns 415.700 euros 

cada any, si repartim proporcionalment el cost de l’obra de vestidors i sala. Si no ho repartim, 

serien 412.700 cada any, sense contar l’obra aquesta. 

Bé, el que es fa és, lògicament, establir quines són les obligacions de l’adjudicatari, entre 

elles la d’assumir la despesa energètica aquesta, quines són les potestats i obligacions que 

tindrà l’Ajuntament, i després establim tota una sèrie d’annexes, on es parla de les tarifes 

que es proposen, que a partir d’aquí s’hauran de millorar. 

I els punts que es valoraran, els criteris de selecció del concessionari, els més importants és, 

el primer, la valoració de les tècniques constructives i funcionalitat de l’avantprojecte d’obres 

de la reforma de la sala polivalent i l’increment de la sala de vestidors. Això valdrà fins un 

total de vint punts.  

El segon punt important és la proposta de projecte de gestió i explotació del servei, que 

tindrà una valoració de fins a quinze punts i està desglossat en quinze apartats, i quants 

punts es donaran fins a aquest màxim de quinze.  

El tercer punt important és la proposta de manteniment correctiu, és a dir, les revisions i 

actuacions prèvies..., perdó, al contrari, les reparacions d’elements que es malmetin dins de 

la instal·lació, el manteniment preventiu l’assumeix l’Ajuntament, ho farà l’empresa de 

serveis energètics però ho facturarà a l’Ajuntament, l’Ajuntament es compromet a fer aquest 

servei preventiu. I l’adjudicatari haurà de fer el manteniment correctiu, és a dir, quan s’espatlli 

alguna cosa haurà d’assumir la seva reparació.  
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El quart punt que es valorarà és l’organització i gestió dels recursos humans, fins un màxim 

de cinc punts. La garantia de qualitat fins a quatre punts, el pla de neteja de l’edifici i 

instal·lacions de pàdel, zona enjardinada i la resta de terreny cedit al concessionari, fins a 

quatre punts. La proposta de gestió i aportació de continguts a la web municipal fins a dos 

punts, perquè entenem que es pot dinamitzar molt la piscina municipal a través de la web. 

Això ho fan altres municipis i altres piscines, i, per tant, hem considerat escaient fer-ho. I 

després, pel que fa a valoracions quantitatives, és a dir, a través d’una fórmula matemàtica, 

tenim la valoració del pressupost d’oferta per a les obres previstes en l’avantprojecte d’obres 

de la reforma de la sala polivalent, i l’increment de la zona de vestidors, fins un total de vint 

punts. I l’oferta d’import fins un màxim de deu punts, pel que fa a la millora de les tarifes que 

l’Ajuntament proposa. Aquí, en funció també d’una sèrie de càlculs, es poden atorgar fins un 

màxim de deu punts. I després, per últim, hi ha l’apartat de millores, que també estan més o 

menys especificades, i és fins un màxim de deu punts. 

Bé, això és bàsicament el contingut, d’una manera molt sintetitzada, del plec de clàusules 

administratives i tècniques, i a partir d’aquí donem la paraula als grups, per si volen comentar 

alguna cosa. Sr. Daniel Meroño Lombera, regidor del grup municipal del Partit dels 

Socialistes de Catalunya? 

El Sr. Meroño manifesta que sí, aquest, com que és un plec de clàusules, aquí sí que podem 

fer una mica més de política, no? Clar, el plec, per això, el vam rebre ahir al vespre, crec, 

no? Ahir al vespre el vam fer, el vam rebre? Llavors, bé, clar, els plecs de bases..., jo 

directament vaig al criteris de valoració, que és el que ens dóna les pistes del que és la 

intenció de l’Ajuntament, i per on vas els trets.  

Bé, em sembla bastant raonable. Ja li vaig comentar a la junta de portaveus, al meu gust, 

m’agradaria que l’explotació, la concessió del bar de la piscina no depengués d’aquest 

concessionari, sinó que fos directe de l’Ajuntament, de tal manera com, bé, per exemple, que 

els beneficis de la piscina que tingui l’Ajuntament, que repercuteixin, per exemple, en el club 

de natació, per exemple. Jo sé que és més còmode que hi hagi un intermediari, va en 

aquesta línia, treure’ns problemes i tot el que sigui gestionar directament genera problemes, 

genera feina, però bé, és un equipament municipal i jo crec que...  

Bé, en tot cas, m’hi abstindré. 

El Sr. Alcalde manifesta que bé, només un aclariment. Jo no sé què va rebre ahir al vespre, 

però la junta de portaveus va ser dimarts, i el dimarts ja vam discutir això. Ho hauria rebut 

abans. Sí. Jo diria que sí. Bé, no ho sé, jo crec que sí.  

El Sr. Meroño manifesta que el dilluns a la nit el vam enviar.  

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

municipal d’Alternativa Independent Cabrera de Mar.  

El Sr. Abel manifesta que, a veure, aquest és un tema «peliagut», el de la piscina és un tema 

que a mi m’ha preocupat sempre, des que vaig entrar en aquest Ajuntament. Aquesta piscina 

és un pou sense fons.  



 
 

  

26 

 

Aquesta piscina, els darrers quatre anys, com a poc haurà costat 400.000 euros, només en 

despesa energètica, o sigui, tot el que es pot fer amb 400.000 en el poble, de coses que fan 

falta. I a més a més tot el que penja de més, de coses que es van pagant i s’han hagut de 

fer. I aquest és un problema que ve de lluny. Primer es va fer una piscina, després es fa una 

coberta, per allargar la temporada, després es diu: «Ostres, va, anem a fer un gimnàs», 

peles, es va fer el gimnàs, es van fent coses... Al final, resulta que cada vegada que es fan... 

Bé, l’últim que es van fer van ser les pistes de pàdel, que per cert, ens havien de pagar el 

primer any el 25 per cent de la despesa energètica, el següent any el 50, el tercer any el 75. 

M’agradaria saber, després ja ho demanaré, si de cas, a preguntes, a veure si realment això 

s’ha complert. Bé, i al final sempre, clar, com que no surten els números, l’Ajuntament és el 

que ha d’acabar pagant. Ara es fa això, una altra sortida endavant. O sigui, és aquest que es 

va ofegar, i cada vegada va complicant més la vida. Això és el que veig.  

Bé, s’ha fet el tema de la biomassa, precisament també per mirar d’estalviar, no sé, jo no ho 

tinc gens clar. Jo no crec que tinguem prou garanties que realment al final no torni a passar 

el de sempre, no? Que no surtin els números, i l’Ajuntament hagi d’acabar pagant, com ha 

passat fins ara. Perquè cada vegada és que és un pas endavant, però no en sortim mai.  

Per tant, nosaltres, evidentment, bé, ens hi abstindrem. No vull votar en contra, però és 

que... Perquè, bé, el que no pot ser és que torni a passar el de sempre. I això, ja dic, és una 

cosa que ve de lluny. O sigui, ja portem quinze anys o vint anys des que es va fer la piscina, 

cada vegada és més complicada la cosa, i al final no ens en sortim mai. 

El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Bé, jo comparteixo la seva inquietud i la seva visió 

global, i és justament per això –justament per això– perquè jo veia que això era un pou 

sense fons, vam decidir en el seu moment millorar el tema de la gestió energètica, i a part de 

treure a licitació la concessió és perquè tocava, eh?, però també és bo per renovar i per 

veure com es poden fer nous plantejaments per rendibilitzar la piscina. Però hi insisteixo, 

eh?, és justament per aquest motiu, pel fet que té un cost important per a l’Ajuntament, que 

calia posar-hi remei. Hi havia una altra alternativa? Si vostè no està d’acord amb posar-hi 

remei, pregunto, quin seria el seu plantejament? Tancar-la? 

El Sr. Abel manifesta que miri, el meu plantejament és el següent: no, tancar no fa falta 

tancar, evidentment, el que sí que es podia fer és periodificar. Miri, el que no és lògic –el que 

no és lògic, i ara li diré quin és el meu pensament– que en un radi de cinc quilòmetres, si hi 

arriba, quatre, tinguem tres piscines municipals: Vilassar, Cabrils i nosaltres. Això no és lògic, 

això és insostenible, escolti, això és totalment insostenible. O sigui, Barcelona quantes 

piscines hauria de tindre? Mataró quantes hauria de tindre? O sigui, si fem les coses com les 

hem de fer, eh?, llavors, si hi ha una que a priori, que evidentment és la que té més 

problemes, doncs, el que no s’ha de fer és seguir ficant-hi diners. Hi ha una piscina que 

podia estar oberta, potser, durant sis o set mesos en les seves èpoques millors, que és 

realment per al que es va fer, que és aquest cobert retràctil i tal. I bé, a l’estiu ja no és el 

mateix. Però mantenir piscines cobertes amb tota la despesa que comporta, això no és 

sostenible. Aquest país, ara parlo com a ciutadà i amb la visió de país, si fem les coses així, 

no ens en sortirem mai, eh?  
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O sigui, hem de ser una mica més conseqüents. O sigui, no es poden tenir tants 

equipaments, tants pobles petits, perquè som petits, entre Vilassar, Cabrils i nosaltres, 

quants som? Trenta mil o quaranta mil, i hem de tenir tres piscines? Hem de tenir tres 

poliesportius, o quatre camps de futbol? Home, si us plau. Això no és sostenible. Per tant, 

aquesta és la meva opinió. La meva opinió m’ha demanat, i jo la hi dono. Ara, el poble vol 

que es tingui? Jo conforme. Ara, el que sí crec és que coses com aquestes, el que s’ha de 

fer és informar el poble. «Escolti, en aquesta piscina passa això.» I el poble, quan sàpiga, 

prengui una decisió. Llavors, si cal fer una consulta, es fa. Llavors, el que digui la majoria, 

doncs, endavant. Jo el que sí sé és que ens costa 25 euros a cada habitant de Cabrera, com 

a mínim l’any. I a una família de tres li costa 75 euros. 

El Sr. Alcalde manifesta que el consum energètic no són exactament el que ha comentat 

vostè, estan al voltant de 90.000, l’últim any ja van baixar a 80... 

El Sr. Abel manifesta que no, l’últim any van ser 80, depèn de... 

El Sr. Alcalde manifesta que estaríem parlant de 330 – 340. 

El Sr. Abel manifesta que depèn del temps. L’any anterior van ser 130.000, perquè vostè 

s’ho miri. 

El Sr. Alcalde manifesta que no, estic segur que no ha sigut mai. Mai, mai, 130.000 no.  

El Sr. Abel manifesta que quan jo vaig entrar... Miri, quan jo vaig entrar, el primer que vaig fer 

és posar comptadors per saber quant es gastava, perquè no hi eren, i vaig diversificar. 

Llavors, a partir d’aleshores, vam haver d’això..., i estàvem a 100 i escaig, 110, 120, i ja dic, 

hi va haver un any 130. Pot ser que féssim aquell any una factura potser de l’altra any 

anterior, però la mitjana, 100.000 euros, no els ho treu ningú, i si no 90, i en quatre anys són 

això. 

El Sr. Alcalde manifesta que Sr. Abel, jo no vull embrancar-me ara en una discussió, però 

només permeti’m que li digui dues coses: primer, és un servei deficitari, i nosaltres hem 

considerat, com a govern, que el servei l’hem de mantenir, perquè és un servei que es dóna 

a molts habitants de Cabrera de Mar. La piscina té, ha arribat a tenir al voltant de sis-cents 

socis, ara n’ha perdut alguns, però estem parlant de sis-cents socis, i és un servei que es 

dóna de proximitat. Podria estar d’acord amb vostè si des d’un principi s’hagués fet una 

concentració d’equipaments en un lloc que obrís diversos municipis, però no es va voler fer 

així, i nosaltres, com a municipis, no tenim la capacitat de planificació sobremunicipal. Però 

estic d’acord que sí, que si s’hagués dit «mira, posarem la piscina entre Cabrera, Vilassar i 

Cabrils, en un lloc cèntric dels tres municipis, que doni servei als tres municipis», sí, si quan 

no n’hi havia cap s’hagués fet així, però malauradament els tres municipis ja la tenen. 

Llavors, nosaltres hem considerat que el que havíem de fer era agafar el toro per les banyes, 

i dir, ostres, anem a fer coses per rebaixar aquest dèficit, mantenir el servei i mirar de 

millorar-lo, però rebaixar el dèficit.  
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I és per això que hem aprovat el punt anterior, que la gestió energètica..., es contracta una 

empresa que rebaixa el consum, i això permet que l’empresa concessionària pugui assumir 

aquest consum, i, per tant, suposi un estalvi per a l’Ajuntament. La idea és aquesta, i el 

propòsit és aquest clarament. 

El Sr. Abel manifesta que si no té prou..., si és deficitària, què passarà? Pregunto.  

El Sr. Alcalde manifesta que bé, a la concessió es posa que es demostri l’equilibri financer. 

Intervé en el Sr. Abel manifesta que en el moment en què l’equilibri financer no es doni, que 

pot passar, què passarà? 

El Sr. Alcalde manifesta que l’Ajuntament ha d’actuar per mirar de cobrir aquest dèficit, i per 

mirar que no es torni a produir. però és clar, la solució llavors què és, deixar-ho com abans o 

tancar-la? És que hi ha tres opcions: una, no fem res, seguim com abans, no fem res, la 

gestió energètica l’assumeix l’Ajuntament, i anar dient «escolta, mireu de no gastar gaire, si 

us plau, la temperatura, si us plau, els llums», tal; l’altra opció dràstica és tancar a l’hivern; i 

l’altra opció, penso, viable, és la que estem duent a terme. Hi ha una quarta, que és la que 

vostè planteja, que ens posem d’acord els tres municipis i fem un únic equipament. I això 

quants anys pot trigar a fer-se?  

El Sr. Abel manifesta que no ho sé. De moment ja n’hi ha... 

El Sr. Alcalde manifesta que mentre no es fa, què fem? Tanquem? Per això li pregunto. La 

tanquem o seguim igual.  

El Sr. Abel manifesta que escolti, jo el que li pregunto a vostè, i vostè del que es tracta, 

presenta això perquè evidentment, per millorar la situació i perquè a l’Ajuntament no li costi 

diners, i jo li pregunto: què passa si els números no li surten a l’empresa.  

El Sr. Alcalde manifesta que ja ho diu el plec de clàusules, ho ha de cobrir l’Ajuntament. Bé, 

però es fa un estudi, un seguiment, hi ha una comissió de seguiment, etcètera.  

El Sr. Abel manifesta que al final ‘l’Ajuntament haurà d’acabar pagant. Bé, com ha passat 

sempre.  

El Sr. Alcalde manifesta que ja, però això no porta a res. 

El Sr. Abel manifesta que m’entens? O sigui... 

El Sr. Alcalde manifesta que una queixa a l’avançada, però no és una solució.  

El Sr. Enric Mir i Nuet, regidor de Obres Públiques i Serveis i Sostenibilitat, manifesta que no, 

jo, si em permet, la piscina va ser una cosa que es va fer en el seu moment perquè al poble 

es va demanar una de les coses prioritàries que es volien fer, i va sortir la piscina. I en aquell 

moment va ser un esforç, i és una piscina que porta molt de temps.  

El Sr. Abel manifesta que si no li discuteixo. 
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El Sr. Mir manifesta que està consolidada dintre del poble, i la nostra feina és fer que sigui el 

més viable possible, i per això està fet en aquest Ple. I ve molta gent de fora a la piscina 

també, i la fa servir molta gent del poble. És una piscina que va començar tenint piscina que 

estava descoberta i només es faria servir a l’estiu, es va cobrir la piscina, s’ha fet un gimnàs, 

es van anar fent millores, s’han fet pistes de pàdel... Vull dir, jo crec que al mig del poble..., 

estàvem discutint abans el tema dels habitatges socials, i tenim un luxe de piscina al mig del 

poble. Doncs, la nostra responsabilitat és intentar fer que sigui viable, i que vagi bé, i jo crec 

que si fas una enquesta a la gent que la utilitza, la gent està molt satisfeta. I això és el que 

hem de mirar nosaltres com a govern. I hi estic d’acord. Buscarem mesures perquè sigui 

viable, que és la nostra feina, que és el que estem fent. La resta, tot això, ja veurem si 

passarà, potser no passa.  

El Sr. Abel manifesta que bé, ja ho veurem –ja ho veurem. 

El Sr. Alcalde manifesta que d’acord, el temps ens ho dirà.  

El Sr. Abel manifesta que el temps dirà, però realment fins ara ha estat així. Cada vegada 

que s’ha fet una actuació, al final no han sortit els números. I aquesta ja serà la tercera 

almenys que passa, que es fa una cosa i després els números no surten, i l’Ajuntament 

acabarà pagant.  

El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, està entès, Sr. Abel. Gràcies. Gent per Cabrera, alguna 

cosa a comentar? Sra. Maluquer.  

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

nosaltres pensem que és bo que finalment surtin les clàusules per licitar el que és la piscina, 

que és una concessió que està caducada des del mes de novembre, per tant, s’havia de 

posar una solució. A nosaltres ens hauria agradat més que hi hagués hagut un conveni, per 

exemple amb el club natació, perquè realment fos ell, acompanyat d’una altra empresa que 

gestionés l’espai, perquè pensem que això també pot ser un plus de qualitat respecte a les 

altres piscines que hi ha. El fet que hi hagi un club de natació potent, i que la gent, per 

facilitats d’aparcament, pel que sigui, Cabrera podria explotar molt més tot això. 

A les clàusules veig que només es dóna dos punts... Si, per a la proposta organitzativa, per 

la gestió de l’esport federat són fins a dos punts. Dins de la proposta de projecte de projecte 

de gestió i explotació del servei, que són fins a quinze punts, dos són en aquest terme.  

Després, clar, això que deia el Sr. Abel també és cert. Jo espero que la seva feina en el 

Consell Comarcal realment..., que és aquesta entitats supramunicipal, que és la que hauria 

de coordinar tots aquests temes, que realment això, a vegades tots aquests equipaments 

han sigut un excés realment, vull dir que això és una cosa que tot i que ja està fet, i 

evidentment ara no podem calar-hi foc, sinó que s’ha de mirar de tirar endavant i com sigui, 

però sí que són uns temes que penso que els polítics que estan en aquests estaments 

haurien de tenir presents. 

Nosaltres, doncs, hi votarem a favor, més que res perquè volem que aquesta concessió tiri 

endavant, i que la piscina pugui sortir-se’n.  
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El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, moltes gràcies. Doncs, sotmetem aquest punt a 

votació. 

Vots a favor? 

Abstencions? 

Doncs, queda aprovat per 9 vots a favor i 2 abstencions, del Partit dels Socialistes de 

Catalunya i d’Alternativa Independent Cabrera de Mar.  

Sotmès l’assumpte a votació, el Consistori per 9 vots a favor (4 CiU, 3 GxC i 2 ERC) i 2 
abstencions (1 PSC i 1 AI-CM), acorda: 
 
Primer: Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que han de regular la gestió 
del servei i l’execució d’obra, mitjançant concessió administrativa, de determinades 
instal·lacions esportives de Cabrera de Mar. 
 
Segon: Aprovar l’expedient de contractació pel procediment obert, amb més d’un criteri 
d’adjudicació, tramitació ordinària. 
 
Tercer: Procedir a l’obertura del procediment de licitació de l’esmentat contracte. 
 
Quart: Convocar licitació pública per a l’adjudicació de l’esmentat contracte mitjançant la 
publicació de l’anunci corresponent en el Butlletí Oficial de la Província, en el Tauler 
d’Anuncis de la Corporació i al Perfil del Contractant de l’Ajuntament. 
 
Cinquè: Facultar a l’Il·lm. Sr. Alcalde tan àmpliament com sigui menester i en dret es 
requereixi per a l’efectivitat dels presents acords. 
 
8. MOCIONS 

8.1. ADHESIÓ MOCIÓ CORRELLENGUA 2015 

El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Passem a les mocions. Tenim dues en l’ordre del dia, i 

una per sobrevinguts. Comencem per la primera, que és l’adhesió a la moció del 

Correllengua 2015. Ens presenta aquesta moció la Sra. Montserrat Reig Pascual, regidora 

d’Ensenyament, Cultura, Patrimoni i Comunicació i Participació Ciutadana. Endavant, quan 

vulguis. 

La Sra. Reig manifesta que bon vespre. (Veus de fons.) Sí, ja no me’n queden per donar. 

Proposta de moció de suport al Correllengua 2015. “La normalització plena de la nostra 

llengua és una tasca que requereix l’esforç de tothom, ja que només d’aquesta manera 

podrem garantir que el català sigui una llengua viva i amb futur, en un món cada cop més 

globalitzat. Per aquest motiu, des de la Coordinadora d’Associacions de la Llengua Catalana 

volem donar-li un nou impuls per mitjà de la dinovena edició del Correllengua, des de la CAL. 

Considerem que seria molt important la presentació a tots els municipis i comarques de la 

moció que redactem a continuació, i l’aprovació de la totalitat o d’una part dels acords 

proposats. 
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Proposta d’acord: 

Atesa la necessitat d’assolir la plena normalització de la llengua catalana arreu del territori, 

convertint-la en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat i en l’element d’integració 

de les persones nouvingudes; atesa la marginació que rep el català per part de les 

institucions estatals, cada cop més recentralitzadores, des de la sentència del Tribunal 

Constitucional de 2010, que menysprea la llengua i la nació catalanes, fins a la llei Wert, que 

dinamita els fonaments del nostre sistema educatiu; atès el desig d’una gran majoria del 

poble català d’assolir l’estat propi, que ens obrirà un futur de més llibertat i de millores 

socials, polítiques, econòmiques i lingüístiques; atesa la consolidació que després de 19 

anys està assolint la iniciativa cívica del Correllengua gràcies al suport d’ajuntaments, 

consells comarcals, associacions i societat civil en general; atesa la voluntat de la 

Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana, organitzadora del Correllengua, de 

ratificar i augmentar aquest suport i arribar a tots els municipis i comarques de parla 

catalana; atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest 

municipi, el Ple de l’Ajuntament de Cabrera de Mar, reunit avui dia 10 de setembre del 2015, 

acorda: 

Donar suport al Correllengua 2015, com a instrument reivindicatiu de la societat a favor de la 

plena normalització en l’ús social de la llengua arreu dels territoris de parla catalana i a favor 

de la seva unitat; donar suport a les entitats i grups del municipi interessats per organitzar el 

Correllengua, i aportar la infraestructura i l’ajuda necessària per al bon desenvolupament de 

les activitats programades; fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que 

siguin propis d’aquesta corporació; donar suport a les iniciatives del voluntariat promogudes 

per la CAL, i encaminades a facilitar l’apropiació i l’ús del català oral entre persones i 

col·lectius, especialment en la població nouvinguda; fer arribar aquest acord a la seu 

nacional de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana, CAL.” 

Gràcies. 

El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, moltes gràcies, Montse. Algun comentari? Sí, Sr.  

Daniel Meroño Lombera, regidor del Partit dels Socialistes de Catalunya? Endavant. 

El Sr. Meroño manifesta que sí, sí. Aviam si sé explicar-me. Ara em tiro a la piscina, eh?  

El Sr. Alcalde manifesta que a la municipal o a...? (Rialles.) 

El Sr. Meroño manifesta que no, a la municipal no. Aviam, jo hi votaré a favor, votaré a favor 

del manifest i votaré a favor de la llengua catalana. Hi ha algun paràgraf d’aquest manifest 

amb què no estic d’acord, com podeu imaginar. Votaré a favor amb molta satisfacció, i els 

explicaré per què. Penso que la llengua catalana és un element cultural bàsic que cal cuidar. 

I no només a Catalunya, sinó com veieu aquí, en el logo de la coordinadora, surten les Illes 

Balears i surt el País Valencià. Per tant, hi ha un nexe d’unió, és evident, entre aquestes 

regions, aquestes regions que formen els Països Catalans, i ho podem dir així, 

tranquil·lament. 
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Llavors, és evident que tenim moltes coses en comú amb les Illes Balears o amb el País 

Valencià. No és només l’idioma, també és el clima, també és la manera de viure. Llavors jo, 

sincerament, mai he entès per què el Camp Nou sempre està Ple de banderes del País 

Basc, no tenim res a veure. Sí, no tenim res a veure amb el País Basc, en canvi, tenim molt 

a veure amb els valencians, tenim molt a veure amb els mallorquins, i la visió que tenim des 

de Catalunya és de distància, i fins i tot d’odi cap a aquestes regions, quan és evident..., o 

molta distància, quan és evident que no hauria de ser. I de fet, vaja, la coordinadora, el seu 

logo és claríssim en aquest aspecte. 

He intentat explicar-me de la millor manera possible. Amb el paràgraf que no estic d’acord és 

el tercer, però votaré a favor de la moció. 

El Sr. Alcalde manifesta que bé, només un aclariment. Vostè creu que des de Catalunya hi 

ha odi envers les Balears? País Valencià sí que ells no ens estimen gaire en general, eh?, 

però envers les Balears, jo crec que inclús governant el Sr. Bauzà, que penso que l’amor de 

Catalunya per les Balears, no de Catalunya com a país sinó de tots els catalans que hi anem 

i que hi van estiu rere estiu, no he sentit mai que...  

El Sr. Meroño manifesta que odi potser no és la paraula, però distància, distància, i la frase 

distància sí. Distància sí.  

El Sr. Alcalde manifesta que un cert distanciament produït pels governs, això sí, amb això 

estic d’acord. 

El Sr. Meroño manifesta que precisament produït pels governs. 

El Sr. Alcalde manifesta que d’acord, d’acord. Molt bé, perfecte. Gràcies.  

El Sr. Alcalde manifesta que el Sr. Antoni Abel Nuri, regidor del grup municipal d’Alternativa 

Independent Cabrera de Mar? 

El Sr. Abel manifesta que bé, nosaltres, evidentment, hi votarem a favor. 

El Sr. Alcalde manifesta que a favor? Molt bé, gràcies. Gent per Cabrera? 

La Sra. Maluquer manifesta que sí, nosaltres hi votarem a favor, però ja que el Sr. Meroño 

ha encetat aquest debat, a mi m’agradaria convidar-los a participar a la Universitat Catalana 

d’Estiu, que se celebra cada any a Prada de Conflent, i que és una mostra d’aquesta unitat 

entre tots els territoris de parla catalana, i que tant de bo aquest Ajuntament un dia oferís 

beques, eh?, als estudiants de Cabrera, o als joves de Cabrera, perquè hi poguessin assistir. 

I això és més aviat una qüestió política, Sr. Meroño.  

El Sr. Meroño manifesta que sí, sí, hi estic d’acord. Segurament culturalment estan més 

unides del que estan políticament, i per això voto a favor de la moció, que quedi clar. 

El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, perfecte. Doncs, sotmetem la moció a votació. 
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Vots a favor? 

Molt bé. Doncs, queda aprovada per unanimitat, 11 vots a favor. Moltes gràcies. 

Sotmès l’assumpte a votació el Consistori per unanimitat acorda aprovar la moció adhesió al 

Correllengua 2015 que presenta la Coordinadora d’Associacions de la Llengua Catalana, en 

els termes en els que ha estat formulada. 

8.2. ADHESIO AL MANIFEST PER UN NOU MODEL DE GESTIÓ DEL LITORAL  

El Sr. Alcalde manifesta que el següent punt és el 8.2, l’adhesió al manifest per un nou 

model de gestió del litoral. Aquest punt ens el presenta la Sra. Anna Maluquer, que és, en 

representació de Gent per Cabrera, qui va plantejar que aprovessin la moció, i vam estar tots 

d’acord. Quan vulgui, Sra. Maluquer, moltes gràcies.  

La Sra. Anna Maluquer Ferrer, regidora del grup municipal de GXC, manifesta que gràcies. 

Jo des d’aquí públicament també voldria agrair al nostre company Rubén Vives, que és el 

que va assistir a les reunions de la plataforma, i el que ens va..., bé, perquè ens 

interessàvem realment per aquest problema de la platja, no?, que és comú a tot el litoral.  

“Els sotasignants –pescadors, propietaris de càmping, ambientòlegs, biòlegs, geògrafs, 

entre d’altres– en tant que experts i persones interessades i coneixedores del territori on 

treballem i vivim, pensem que podem brindar a la societat civil catalana i a les organitzacions 

del territori la nostra perspectiva respecte a les estratègies d’actuació que s’estan duent a 

terme per regenerar les platges del Maresme, i en aquest sentit manifestem que estem en 

contra de la recent actuació de la draga, aprovada per Acord del Consell de Ministres el 17 

d’abril i publicada al BOE número 110 –tal, tal, tal– pels motius que s’exposen a continuació: 

Primer: per ser aprovada per decret d’urgència, pel que s’exclou explícitament el tràmit 

d’avaluació ambiental. 

Segon: per no haver-hi un període d’exposició pública i no permetre al·legacions. 

Segon punt: que des de l’any 1986 al Maresme i altres indrets propers, com ara Blanes, la 

gestió del litoral duta a terme pel Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

ha consistit a realitzar successius dragats i moure grans quantitats de sorra d’un lloc a l’altre. 

S’ha demostrat que l’abocament de sorres és un mètode molt poc eficient, reconegut pel 

mateix ministerio, que ha suposat inversions milionàries i danys ambientals i socioeconòmics 

de consideració. En aquest sentit, durant les últimes actuacions de la draga no s’ha fet cap 

estudi d’impacte ambiental, ni tampoc actuacions experimentals per veure quin seria el 

millor sistema per gestionar el litoral del Maresme, tan sols algunes proves pilot al delta 

del Tordera. En conseqüència s’han produït afectacions de caire ambiental, com ara 

l’alteració i pèrdua d’hàbitats d’algunes espècies de fauna i flora marina i, de retruc, 

també afectacions de caire socioeconòmic, com ara les causades a la pesca de petxina 

lluenta, a les zones de reproducció dels sonsos, o les afectacions a les praderies de 

Posidònia oceànica, autèntic tresor ecològic del litoral del Maresme. 
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Tercer: que rebutgem l’Informe Técnico de Estrategia de Actuación en el Maresme, en els 

termes en què es planteja actualment, ja que aquest informe basa la majoria d’actuacions en 

dragats i moviments de sorres, i la fixació de la sorra per mitjà d’espigons, la qual cosa 

representa un retorn a la situació prèvia al 1986, abans de la primera regeneració i, per tant, 

en lloc d’abordar les causes de la problemàtica de la regressió del litoral, proposa aplicar 

pedaços provisionals sobre les seves conseqüències. 

Quart: que la regressió de les platges és un fet, i entenem la necessitat de buscar solucions 

a llarg termini i basades en criteris de sostenibilitat, amb actuacions quan 

convingui mecanitzades, però que en tot cas tendeixin, afavoreixin i propiciïn la 

regeneració natural de les platges. A més, cal que aquestes actuacions es consensuïn amb 

el territori, i que estiguin avalades científicament per tal d’intentar garantir uns 

resultats satisfactoris, i assolir la compatibilització de l’ús racional i sostenible del medi i 

dels recursos que ofereix, amb el màxim respecte ambiental. 

Cinquè: que atesa la situació resulta peremptori l’elaboració d’un pla on s’impliquin tots 

els actors que viuen, treballen, fan ús, en són coneixedors i tenen poder de decisió sobre el 

territori. Apostem per la creació de la Taula per la gestió del Litoral del Maresme, amb 

l’objectiu de dissenyar un pla integral per la gestió de les platges i la sostenibilitat del territori, 

i on s’hi integrin pescadors, sector turístic, tècnics i científics –biòlegs, ambientòlegs, 

geòlegs, oceanògrafs– centres d’investigació i universitats, i també les administracions, per 

tal de buscar la millor solució per gestionar el litoral del Maresme 

Sisè: que proposem que aquest pla sigui global i supracomarcal, i que tingui present 

la problemàtica des del seu origen: la manca de l’aportació de sediments de la Tordera i de 

les diferents rieres del Maresme. També proposem que es creïn mesures per gestionar la 

conca de la Tordera i la de les rieres del Maresme de manera integral, que inclogui les tres 

comarques per les que passa el riu Tordera: Vallès Oriental, La Selva i Maresme, per tal de 

minimitzar la manca de transports de sediments fins a la desembocadura del riu, i, en 

conseqüència, la regressió del seu delta. Que exigim el compliment, mentrestant, de les 

actuacions als ports amb bypass de sorres, tal i com s’estableix a la llei, i que actualment no 

s’estan duent a terme. 

En conclusió, reclamem la moratòria de l’aplicació del pla “Estrategia de actuación en el 

Maresme”, fins a l’elaboració d’un pla global que contingui els resultats d’un procés 

participatiu amb la implicació de tots els agents vinculats amb el territori. Fem també una 

crida a tota la societat civil, a les entitats i a les organitzacions polítiques, a donar suport a la 

creació d’una plataforma per un nou model de gestió del litoral del Maresme.” 

Gràcies.  

El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, moltes gràcies, Sra. Maluquer. Alguna cosa a 

comentar? Sí, Sr. Daniel Meroño Lombera, regidor del grup municipal del Partit dels 

Socialistes? 
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El Sr. Meroño manifesta que sí. No és per tornar-la, eh?, Anna, però jo faré una aportació 

tècnica, perquè com que sóc geòleg, doncs... No és per tornar-la. És senzillament comentar 

que és una moció..., hi votaré a favor, és una moció molt ambiciosa, molt ecologista, perquè 

el que planteja és naturalitzar les platges, i una cosa que és evident és que el nivell del mar 

pujarà els propers anys, amb el desglaç el nivell d’aigua pujarà. Per tant, s’ha de guanyar 

terreny a les costes, i això només es pot fer d’una manera: o fent estructures ix, o, 

naturalitzant les platges amb aigua, aportacions d’aigua de les rieres.  

Ho dic perquè les estructures, que aquesta moció..., hi ha molta gent que està en contra de 

les estructures, dels dics, però si no hi hagués la línia de costa... Si no hi hagués la línia de 

RENFE, segurament l’aigua la tindríem a l’alçada de l’escola del Pla de l’Avellà. Vull dir que 

de vegades les estructures, les infraestructures, ajuden a mantenir l’aigua. Però bé, hi votaré 

a favor, eh? 

El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Sr. Antoni Abel Nuri, regidor del grup municipal d’ 

Alternativa Independent Cabrera de Mar. 

El Sr. Abel manifesta que bé, també hi votarem a favor, evidentment, i que a més és que 

aquí les platges no fan més que parlar, dir que si tal, que si qual, farem, deixarem de fer, 

informes, més informes, que si aquesta universitat, que si l’altra, que si la Politècnica. Escolti, 

porto sentint aquesta cançó vint anys. Bé, vint no, quinze, des del 99, que vam començar a 

tindre, patir greument el problema. Clar, i ningú fa res, l’únic que fan és això, treure sorra 

d’aquí, portar-la cap allà, i això no és solució, s’han de buscar solucions duradores i coses 

que durin.  

El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, moltes gràcies. Bé, nosaltres, els sis regidors de l’equip 

de govern municipal, també votarem a favor de la moció, i de fet, com a Ajuntament ja ens 

havíem posicionat en el seu dia, juntament amb altres ajuntaments del Baix Maresme, en 

contra del dragatge. De fet, vam decidir fa tres anys tots els Alcaldes del Baix Maresme 

deixar de pressionar el Ministerio perquè reposés les sorres cada estiu, i vam dir que si ens 

ho plantejaven ens negaríem. I aquest pensem que és un pas més endavant, que referma el 

nostre posicionament, i pensem que és important que tot el consistori de l’Ajuntament de 

Cabrera de Mar en Ple, doncs, el que busqui és una solució sostenible, però que també hi 

hagi solució. Això no vol dir renunciar a una solució, creiem que hi ha d’haver una solució, 

però que alhora sigui sostenible i respectuosa amb el medi ambient.  

Molt bé, dit això, doncs, sotmetem aquest punt a votació. 

Vots a favor de la moció? 

Doncs, queda aprovada per unanimitat, 11 vots a favor. 

Sotmès l’assumpte a votació el Consistori per unanimitat acorda aprovar la moció que 

presenten Gent per Cabrera, Alternativa Independent Cabrera de Mar i Partit Socialista de 

Catalunya-Progrés Municipal de Catalunya en nom de la Plataforma Ciutadana per un model 

de la gestió del litoral, en els termes en els que ha estat formulada. 
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9. ASSUMPTES SOBREVINGUTS 

El Sr. Alcalde manifesta que passem a assumptes sobrevinguts. Primer hem d’aprovar la 

urgència. Tenim una moció que fa referència als refugiats, que és un tema molt candent, i el 

motiu de la urgència és que entenem que és un tema, com dic, que dia a dia va agafant 

molta força, molt candent i que preocupa a moltíssima gent, i la moció ens va entrar quan ja 

estava tancat l’ordre del dia. És una moció... Per tant, si estem d’acord amb la urgència? 

Entenc que sí.  

Doncs, passem a tractar aquest punt, que és la moció de suport a l’acollida de la població 

refugiada, víctima dels conflictes armats a la Mediterrània. Aquesta moció ens la presenta el 

Sr. Daniel Meroño, que és la primera persona que va estar interessada a què es tractés 

aquest tema en el Ple d’avui. Quan vulgui, Sr. Meroño. 

El Sr. Daniel Meroño Lombera, regidor del grup municipal del PSC, manifesta que gràcies. 

“El món local català manifesta la seva preocupació per la crisi humanitària en matèria de 

refugi que està tenint lloc a la Mediterrània, arran de la guerra civil a Síria i d’altres conflictes 

internacionals. Segons dades de l’ACNUR, aproximadament 322.000 persones han creuat la 

Mediterrània durant el 2015, la majoria com a refugiades, fugint de la violència i la 

persecució, de les quals, almenys la meitat provenen de Síria. A més, es compta que 2.750 

persones han desaparegut o mort en els primers vuit mesos de l’any, i es preveu que el 

nombre d’arribades continuï augmentant els propers dos mesos.  

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una organització formada per ens 

locals que destinen una part del seu pressupost a finançar accions de cooperació al 

desenvolupament, i de solidaritat amb els pobles dels països més desfavorits, i actua com a 

instrument de coordinació dels esforços dels ajuntaments catalans en els casos d’actuacions 

en situació d’emergència, i especialment en la postemergència i en la reconstrucció. L’any 

2013, el Fons Català va obrir una campanya d’emergència per donar suport a la població 

arran de la guerra civil a Síria, en la qual ha continuat treballant des de llavors, amb el suport 

dels municipis catalans. 

Davant de la situació actual i, atès que la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, 

en el article 1 determina que la dignitat humana és inviolable i ha de ser respectada i 

protegida; atès que la Declaració Universal dels Drets Humans reconeix en l’article 14 que 

en cas de persecució tota persona té dret a cercar asil, i a gaudir-ne, a qualsevol país; atès 

que la Convenció de Ginebra del 1951 i el Protocol sobre l’Estatut del Refugiat de 1967, tots 

dos signats i ratificats per l’Estat espanyol, preveuen que cal facilitar l’estatut de refugiat i 

garantir els drets que aquest estatut preveu; atesa la crida de la Plataforma Stop Mare 

Mortum, els municipis catalans per a la creació d’una xarxa de municipis acollidors; atès que 

pel principi de subsidiarietat, tot el que pugui fer-se en una administració propera a la ciutat 

Daniela no cal que es faci en una de rang superior; atès que del 2013 al 2014 a Catalunya 

vam passar de 484 a 786 peticions d'asil i només 28 places d'acollida; atès que els municipis 

catalans s’han caracteritzat per respondre solidàriament a l’arribada de persones refugiades 

de conflictes com el dels Balcans, i que compten amb un teixit associatiu vinculat a la pau, 
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els drets humans i el desenvolupament; atesa la demanda de la societat civil catalana als 

respectius municipis per a que donin resposta a la situació dels refugiats. 

Per tot això, des del Ple municipal de Cabrera de Mar es proposa l’adopció dels acords 

següents: instar el Govern espanyol a demanar una major dotació de recursos a la UE per 

suport jurídic, assistència, acollida, integració social, i que s’estableixin mecanismes perquè 

es transfereixin a les administracions municipals per a la gestió descentralitzada; augmentar 

el nombre de places d'asil, també com la dotació pressupostària per millorar la qualitat en les 

diferents fases de l'atenció a aquest col·lectiu; augmentar de sis mesos a un mínim de vint-i-

quatre mesos el període d'acollida de les persones sol·licitants d'asil, en funció de la 

vulnerabilitat de cada persona; donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es 

concentren el 85 per cent de les persones refugiades del món, a través de la cooperació al 

desenvolupament o l’ajuda humanitària directa o indirecta, tot garantint els drets de totes les 

persones. 

Segon. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a actualitzar la dotació 

pressupostària del Pla de Protecció Internacional a Catalunya, aprovat el 28 de gener de 

2014, adequant-la a la situació actual i assegurar-ne el desplegament; territorialitzar els 

serveis d'atenció a les persones demandants d'asil, i en paral·lel formar i/o especialitzar 

aquelles persones dels municipis que s'hauran de fer càrrec del suport i atenció a les 

persones sol·licitants; donar suport als municipis acollidors i facilitar-ne la coordinació; donar 

suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85 per cent de les 

persones refugiades del món, a través de la cooperació al desenvolupament o l’ajuda 

humanitària directa o indirecta, garantint els drets de totes les persones;  

Tercer: elaborar, en el cas que no n'hi hagi, o revisar/actualitzar els plans d'acollida 

municipals o comarcals, per a incorporar-hi l'asil.  

Quart: donar suport i col·laborar amb les entitats catalanes que treballen en l'acollida i el 

servei a les persones sol·licitants d'asil. 

Cinquè: definir quin servei o infraestructura pot oferir el municipi per acollir les persones 

sol·licitants. 

Sisè: treballar en la sensibilització de la població del municipi sobre la realitat de les 

persones refugiades, i la dinamització de la xarxa local solidària. 

Setè: endegar i garantir polítiques municipals de cooperació al desenvolupament amb 

vocació transformadora. 

Vuitè: oferir els municipis com a territori d’acollida. 

Novè: sumar-se a les línies de treball identificades i consensuades a la reunió en matèria de 

refugi, celebrada el passat 4 de setembre de 2015 a la seu del Fons Català, amb la 

participació de més d’una vuitantena d’ajuntaments. Aquestes línies de treball són: 

assistència en les rutes de fugida, suport als municipis de la ruta, planificació i gestió de 

l’acollida i acollida a Catalunya. 
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Desè: coordinar i concentrar els esforços del món local davant la situació d’emergència 

actual, a través del Fons Català, en col·laboració amb les entitats municipalistes, per tal de 

tenir una veu conjunta que interlocuti amb la Generalitat de Catalunya i el Govern de l’Estat 

espanyol.  

Onzè: fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la 

Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Generalitat 

de Catalunya, i al Govern espanyol.” 

El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, moltes gràcies, Sr. Meroño. Alguna cosa que vulguin 

comentar? Sr. Antoni Abel, d’Alternativa Independent Cabrera de Mar? 

El Sr. Antoni Abel Nuri, regidor del grup municipal d’Alternativa Independent Cabrera de Mar 

manifesta que no, no, que estem totalment d’acord, i que evidentment que s’ha de donar 

suport a aquesta gent, i que crec que el nostre poble està en disposició de poder acollir la 

gent que ens toqui, o més inclús, eh?, perquè també hi ha gent que està disposada a acollir-

los a casa seva, o a pisos que tenen, i els tenen buits, eh? Que potser algun d’aquests pisos 

que tenen buits tants bancs por ahí també podrien servir per acollir gent que tingui aquest 

problema. 

El Sr. Alcalde manifesta que ara ho comentarem. Gent per Cabrera? Alguna cosa a 

comentar? Sí, Sra. Maluquer.  

La Sra. Anna Maluquer Ferrer, regidora del grup municipal de GxC, manifesta que no, res a 

comentar, senzillament que ens hi adherim, evidentment, a ajudar gent que fugen d’una 

guerra. És important.  

El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. A mi, i em permeten... Evidentment l’equip de govern 

també s’hi adhereix, perquè és un tema molt important. Voldria comentar-los què hem fet fins 

ara. Bé, el primer que vam fer va ser..., i va ser just abans d’aquelles imatges tan impactants, 

del nen mort allà, on trencaven les ones, va ser a través dels serveis socials, que es 

traslladés a la Generalitat que l’Ajuntament de Cabrera de Mar estava disposat a col·laborar 

en allò que fes falta. Posteriorment el que vam fer vam ser, vam ser un dels vuitanta 

municipis de Catalunya que vam assistir a la reunió que hi va haver divendres de la setmana 

passada, el dia 4 de setembre, al qual aquí es feia esment, per tal de conèixer quina era la 

situació, com havíem d’actuar, quins criteris, etcètera. I bé, en aquesta reunió el que se’ns va 

traslladar era, primer, que havíem de donar trasllat als ciutadans que s’havia de tenir calma, 

que ningú es precipités. Perquè el procés és molt llarg, en el sentit que ara estan en ruta, 

després tenen una primera acollida provisional, i fins que no arribi l’acollida definitiva pot 

passar temps, i prèviament s’ha d’haver planificat molt bé. per tant, el criteri de calma i ordre 

és important, però mentrestant sí que els municipis ens demanen que ens anem preparant, i 

el que estem fent en aquest sentit és, doncs, qualsevol persona que es dirigeixi a 

l’Ajuntament li prenem nota, i ho traslladem a Serveis Socials en una primer instància.  

Aquí el que hem de dir és que és molt impulsiu el fet de dir: escolta, jo estic disposat a acollir 

una família. Ens han dit «al tanto».  
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L’acollida és entre tres i sis anys, no és acollir dues setmanes i després ja veurem, o un mes 

o dos mesos. No, no, entre tres i sis anys. per tant, això és la Generalitat qui està gestionant 

en una primera instància que aquesta acollida sigui en albergs juvenils, com per exemple el 

que tenim nosaltres, i pisos buits, i això és una cosa de la qual nosaltres poc ens 

n’assabentarem. I en segona instància el que ens demanen és això, que ens prepararem, 

que fem un registre, i que els serveis socials avaluïn realment quina és la capacitat i les 

possibilitats reals d’acollida del municipi.  

En aquest sentit, el que es diu és que s’haurà de dotar de vivenda, de centre educatiu per als 

menors, de visites mèdiques, de visites d’orientació jurídica i atenció psicosocial. I jo 

afegeixo que també hauran d’estar preparats, en el cas que acollim alguna família, com 

imagino, espero, no dic desitjo però crec que sí, que Cabrera pot aportar-hi moltes coses en 

aquest sentit, també el tema d’esport i oci, per a aquestes famílies acollides, i el tema de 

l’idioma, també haurem de fer i crec que podem fer, com a municipi, un esforç perquè la 

integració, a través de l’aprenentatge de l’idioma, sigui el més ràpida possible. 

Bé, els volia explicar això perquè sàpiguen com estem. El dilluns tornarem a assistir a una 

altra reunió que hi ha en el Fons Català de Cooperació, amb la Generalitat, i allà ens 

donaran noves instruccions, ens informaran de com es troben, les xifres van canviant, avui 

mateix ha aprova la Unió Europea el pla de refugiats, de recollida de refugiats a nivell 

europeu, després s’ha de fer a nivell estatal. Estan parlant ara de 17.000. Quan parlaven de 

15.000 a Espanya, a Catalunya li havien assignat 2.000. Si ara ha passat a 17.000, suposo 

que seran 2.000 i escaig, per tant, això anirà canviant. 

I bé, el que penso que és important és que ens posicionem tots, amb aquesta voluntat que 

com a municipi contribuïm de manera calmada i ordenada a què tot això sigui possible, per, 

no solucionar però sí apaivagar una mica l’impacte negatiu del que suposa tot aquest 

problema per a les persones que l’estan vivint.  

Molt bé. Doncs, dit això, sotmetem la moció a votació.  

Vots a favor? 

Doncs, queda aprovada per unanimitat, 11 vots a favor. Moltes gràcies. 

Sotmès l’assumpte a votació el Consistori per unanimitat acorda aprovar la moció de suport 

a l’acollida de població refugiada víctima dels conflictes armats a la Mediterrània que 

presenten l’Associació Catalana de Municipis, el Fons Català de Cooperació al 

Desenvolupament i la Federació de Municipis de Catalunya, en els termes en els que ha 

estat formulada. 

10. INFORMES, PRECS I PREGUNTES 

El Sr. Alcalde manifesta que passem ja al punt 10, que és el d’informes, precs i preguntes. 

Comencem pels informes dels membres de l’equip de govern, i comencem concretament per 

la Sra. María José Cortada Manchado, regidora de Serveis a les Persones, Promoció 

Econòmica i Sanitat. Quan vulguis. 
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La Sra. Cortada manifesta que bon vespre. Els parlaré de quatre accions. La primera és el 

casal de la gent gran, que des del mes de novembre, com ja tots sabeu, les activitats del 

casal es concentren en El Castellet. Es va iniciar la seva organització i funcionament a partir 

d’aquesta data, reestructurant i optimitzant totes les activitats que es feien fins el moment, i 

que estaven repartides en una sèrie de locals, i s’han integrat totes allà. Seguint amb 

aquesta tònica, i sempre amb l’objectiu de millorar en serveis i qualitat, a partir de l’1 

d’octubre, els dilluns funcionarà com a estança de dia, és a dir que els usuaris podran gaudir 

del casal amb un horari continuat, de 9 a 17, amb un servei de menjador.  

Quant a Promoció Econòmica i Turisme, tenim que les dades de l’atur fins el mes d’agost 

ens segueixen situant en el millor municipi del Maresme, amb un 9,41 per cent, que 

signifiquen 191 aturats. Tot i que estem molt ben posicionats en aquest aspecte, sí és cert 

que ha pujat una mica des de les últimes dades que es varen donar en el mes de juny.  

En aquests moments també cal informar que s’estan fent sessions per oferir treball al Viena, 

que obrirà a finals d’octubre al polígon Santa Margarita. Els recursos humans de l’empresa ja 

s’han posat en contacte, i faran una selecció a partir de finals d’aquest mes. El perfil que 

busquen és bàsicament, majoritàriament, vaja, d’estudiant que vulgui treballar entre vint i 

vint-i-cinc hores, inclosos els caps de setmana. Per a més informació, de totes maneres ja 

està obert en el Servei Local d’Ocupació tots els tràmits que s’hagin de fer, i es pot anar allà 

amb el currículum, per ja pautar una data en què vindran els serveis de recursos humans del 

Viena.  

Per altra banda, donar a conèixer que ens han donat una flor més a Viles Florides 2015, per 

tant, ara tenim tres flors d’honor. El jurat de Viles Florides reconeix la tasca del municipi per a 

la millora de l’espai verd i el seu sosteniment amb tres flors. Han participat 69 municipis en 

aquest certamen, i vint-i-dos d’ells hem aconseguit les tres flors, i un sol poble, que és Olot, 

n’ha aconseguit les quatre.  

A nivell de Promoció Econòmica dirigida a les empreses, el 14 d’octubre es faran uns tallers 

oferts pel servei Acció Finançament Generalitat de Catalunya, destinats a totes les empreses 

interessades de Cabrera de Mar. S’ha aconseguit que ens imparteixin els dos tallers que 

ofereixen: un que és el finançament alternatiu, i l’altre el finançament internacional, i seran 

impartits per experts en la matèria. Per a qualsevol informació, doncs, Can Martinet, en 

l’horari que tenen, de 9 a una i mitja, i a la tarda també em sembla que obren..., no sé l’horari 

de la tarda, sincerament. 

El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Això és tot? Molt bé, gràcies, Sra. Cortada. Donem la 

paraula ara a la Montserrat Reig Pascual, regidora d’Ensenyament, Cultura, Patrimoni, 

Comunicació i Participació Ciutadana.  

La Sra. Reig manifesta que no cal, ja ho sabem. Bon vespre..., de la darrera vegada. Bé, 

com sabeu, la setmana que ve s’inicia el curs 2015-2016.  
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A l’escola bressol Marinada tenim una ocupació d’un 89 per cent, 27 nens de Cabrera, 17 de 

Vilassar, 7 d’altres poblacions, i ens queden 6 places, que 5 pertanyen als nascuts el 2015, 

que són els que es van incorporant durant el curs, i 1 dels nascuts al 2013. No ha quedat 

ningú fora de Cabrera, al contrari, n’hi ha places, i tot ha començat bé, ells ja han començat.  

Llavors, a l’escola del Pla tenim una ocupació del 100 per cent, tenim 239 nens i nenes de 

Cabrera, 180 de Vilassar de Mar, 17 de Mataró, 7 de Cabrils, 6 d’Argentona, 2 de Sant 

Andreu de Llavaneres, 1 de Sant Vicenç de Montalt, i 1 de Premià. Total, 453 nens.  

Com vostès saben, aquest any vam donar una beca d’anglès a una nena de l’Institut 

Vilatzara. Vilassar feia sis anys que l’havia instaurada, i no sabem per què nosaltres estàvem 

a dintre. I en donar-se el cas que l’alumna de segon de batxillerat que va treure millor nota 

global era de Vilassar, no hi podia accedir. Llavors, vam donar-li la beca, i ara, aquest any, 

hem creat dues beques, una per cada institut, igual, amb les mateixes... O sigui, la mateixa 

manera de l’any passat. La beca serà al segon de batxillerat a l’alumne que tingui el global 

més alt, sempre que sigui de Cabrera, per no tornar-nos a trobar que la millor nota sigui de 

Cabrera, i que no puguin accedir.  

L’escola d’adults començarà a partir d’octubre. Totes les classes aquest any seran a Can 

Bartomeu menys la informàtica, que seguirà a l’escola del Pla.  

Llavors, la ràdio, des d’avui, 10 de setembre, torna a estar operativa la seva pàgina web, de 

col·lectiu de mitjans audiovisuals de Cabrera de Mar. Recordem que en aquesta pàgina s’hi 

allotja tota la informació i els arxius sonors de Ràdio Cabrera de Mar. A partir d’ara també 

allotjarà, i de manera continuada, els vídeos que genera i produeix el col·lectiu. S’ha fet un 

esforç tècnic, i a partir d’ara tindrem els arxius, tant d’àudio com de vídeo, en una excel·lent 

qualitat.  

Com sabem, demà celebrem l’últim acte de la Diada, a les 11 al parc de Les Corts, al qual 

tots esteu convidats. I el proper dia 20 celebrem la festa de la Verema, i conjuntament 

Cabrera Espectacle fa el seu tradicional tastet. Esperem que tots puguem gaudir i que faci 

bon temps. 

Gràcies. 

El Sr. Alcalde manifesta que esperem-ho. Molt bé, gràcies, Montse. Donem ara la paraula al 

Sr. Sergi Teodoro José, regidor de Joventut, Esports i Festes. Endavant. 

El Sr. Teodoro manifesta que bona nit. Primer parlo de les festes, de la regidoria de Festes. 

Des del govern valorem molt positivament aquesta estrena del gegant, i l’àmplia participació 

ciutadana que ha tingut aquesta festa major, i convido tots els ciutadans i els altres regidors 

a enviar un correu amb les vostres inquietuds sobre la Festa Major que hagueu vist, o coses 

a millorar, qualsevol cosa.  

Després dir que des de la comissió de Festes estem treballant en les properes festes, la 

Festa Major d’hivern, els Reis, el Carnestoltes, per ja començar a posar-nos en marxa.  
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Del tema d’Esports, dir que la Unió Esportiva Cabrera està en procés electoral de canvi de 

junta. Que el termini d’inscripció per presentar candidatures acabava avui a les 12, i pel que 

jo sé, fins ara només n’hi havia una, que la presideix el Sr. Pepe Álvarez.  

I per acabar, fer una reflexió sobre el tema de la piscina. Dir que la piscina aquest any, 

corregiu-me si m’equivoco, els nois de la piscina han guanyat dos ors, quatre bronzes i un or 

en campionats d’Espanya, coses a valorar també. 

Moltes gràcies. 

El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, moltes gràcies a tu, Sergi. Donem ara la paraula a la 

Sra. Núria Pera Maltes, regidora d’Urbanisme i Serveis Interns.  

La Sra. Pera manifesta que molt bé. Us informem, a tot l’equip de govern i especialment jo, 

que el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat a 

mitjans de juliol, i que a partir d’aleshores, doncs, ja és vigent. No cal dir que ens satisfà, jo 

crec que enormement, poder haver tancat, conclosa aquesta etapa, que ha estat llarga i 

també feixuga. Per tant, doncs, repeteixo, el POUM és vigent.  

El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Gràcies, Núria. Donem la paraula ara al Sr. Enric Mir i 

Nuet, regidor d’Obres i Serveis i Sostenibilitat.  

El Sr. Mir manifesta que hola. Bé, referent a les obres, he d’informar que ja s’ha instal·lat la 

rampa a Can Pau Ferrer, que era per a la part del darrera, del carreró del darrere pel tema 

de les escales, perquè la gent pugui accedir-hi bé, i el tema de mobilitat quedi arreglat. I 

també aquí, a la placeta del carrer Francesc Ordeig, també, perquè la gent que tingui 

dificultats de mobilitat pugui accedir-hi. Estem mirant altres llocs on es puguin fer millores, 

per anar incloent-les poc a poc. 

Després també, del carrer Rosari, encara no està acabada, però ja li falta molt poc. Aquesta 

setmana que ve segurament ja estarà acabada, el contractista diu que ja estarà, que només 

falta pintar els terres, i acabar de fer uns petits retocs, i en teoria aquesta setmana ja es 

podria obrir als veïns i ja circular, perquè els veïns encara la utilitzen per aparcar perquè ja 

està el carrer bé, però perquè ja pugui ser de trànsit normal per a tothom.  

El tema de la llum ja està fet, i l’únic problema que hi ha és amb Telefònica, que això no 

impedirà que puguem obrir el carrer i l’obra, perquè el tema s’està complicant amb el tema 

dels postes, perquè ara es veu que tenen problemes de senyals de les línies telefòniques, i 

abans de treure els postes volen estar segurs que realment no es quedi la gent del Pla de 

l’Avellà sense servei telefònic, perquè llavors seria una mica complicat per a ells.  

També les obres de l’ampliació de la riera van començar el dia 7, com estaven previstes. 

Està previst que durin dues setmanes, i que s’acabin per al 25 de setembre.  

I respecte al contracte de la brossa, que encara està pendent, no l’hem pogut aplicar. Es va 

presentar, com ja us vam explicar, un recurs. Encara estem dins de terminis.  
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El mes d’agost s’ha permès que entrés a la contenciosa administrativa tot el tema del recurs 

de l’empresa, que no estava d’acord amb les bases i amb les coses que no trobava 

correctes. L’altra part ha presentat les al·legacions, nosaltres hem contestat des dels serveis 

jurídics i serveis tècnics el que corresponia, i ara ha tornat, estem a sobre de veure si ja 

resolíem, però es veu que les vacances ..., han estat tots de vacances, i ens han dit que 

aquest mes intentaran tenir alguna cosa, però encara no ho sabem. Una vegada s’hagi 

resolt, si ens donen a favor el tema de què tot està correcte, doncs, llavors ja es podria 

començar a aplicar, però de totes formes està previst que fins a final d’any no hi hagi cap 

problema, i encara que no entri la licitació en vigència no hi haurà cap problema de brossa, 

però sí que seria bo ja començar, almenys un dia, un, de cada mes, per un tema d’operativa, 

que ens han aconsellat que és el més operatiu.  

I per acabar, l’Ajuntament ha adquirit un vehicle elèctric, el primer vehicle elèctric de 

l’Ajuntament, no del poble, perquè l’altre dia vam veure un Sr. que ja en té un, i que m’està 

dient on l’endolla, i també estem treballant en això. És una Renault Kangoo ZE, i estarà 

disponible a final de mes, segurament abans que acabi el mes de setembre ja la tindrem, 

d’acord? Llavors, estem mirant el tema de punts de recàrrega, on s’han d’endollar, perquè 

pugui ser per a la furgoneta, i també perquè la gent del poble ho pugui fer, i ja s’està fent un 

estudi, i també estem pendents d’unes subvencions de la Diputació per poder-ho tirar 

endavant. 

El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, moltes gràcies, Enric. Per part meva, informar de tres 

temes. El primer és un tema important. A veure, des de la gerència del Cadastre, és a dir, 

l’Estat, ens han informat, ens van convocar a una reunió, que ja s’ha iniciat a Cabrera de 

Mar, amb data 30 de juliol, el procediment de regularització cadastral, procediment de 

regularització cadastral. No és una revisió cadastral, no és cap augment lineal de la base 

imposable de l’IBI, sinó que és un procediment de regularització cadastral, que ara explicaré 

en què consisteix.  

D’això farem difusió a través de la revista municipal, i segurament ho embustiarem per tal 

que cada veí n’estigui assabentat, tot i que també des de la pròpia gerència del cadastre, la 

gerència regional de Catalunya, enviaran una informació als afectats.  

Qui ha d’estar preocupat? Què és el que busca aquesta gent? Doncs, quatre coses molt 

concretes: busquen noves construccions que no estiguin declarades, i això ho fan, no només 

amb la foto aèria, sinó que ho fan passant carrer per carrer, i comprovant la façana de 

cadascun dels habitatges; a través d’una empresa, no ho fan ells, una empresa 

subcontractada. Busquen ampliacions d’habitatges no declarades, és a dir, si algú té declarat 

en el cadastre que té una casa de dues plantes, i resulta que es va fer una tercera planta i en 

el seu dia no la va declarar, la foto aèria això no ho detecta, però la foto des del carrer sí. 

Llavors, en aquell carrer posaran una creueta, d’entrada posaran una creueta, i ara els 

explicaré el que fan.  

També busquen reformes d’interiors no declarades, és a dir, si algú té un habitatge que 

consta que és del segle XVII, i quan hi ha fet reformes no ho ha declarat, clar, el valor 

cadastral d’un habitatge del segle XVII és que està en runes, per tant, té un valor cadastral 
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baixíssim, i, per tant, està pagant un IBI baixíssim. Si s’han fet unes reformes que per dintre 

l’han convertit en un palau, doncs, lògicament li augmentaran aquest valor. 

I la quarta cosa, com molts ja haureu intuït, són piscines. Busquen piscines no declarades, 

gent que s’hagi construït una piscina i que no l’hagi declarada. Això sí que des de la foto 

aèria es veu molt bé, i no cal fer-la des de la façana.  

Per tant, són aquestes quatres coses: noves construccions, ampliacions, reformes interiors i 

piscines, tot ell no declarat. Llavors, què faran? Un cop analitzin, detectin el problema, el 

primer que fan és emetre una taxa de seixanta euros per compensar el treball que els ha 

suposat dedicar aquest temps a contrastar la realitat i detectar les irregularitats. Llavors, 

emeten un nou valor, que se li multiplica, o sigui, li carreguen els quatre últims anys. O sigui, 

li carreguen quatre anys. Diuen: el seu nou valor, si tenia l’habitatge i el terreny valorat en, no 

sé, m’ho invento, 45.000 euros, hem detectat que això no és així, li valorem, o el valor real 

són 50.000, li aplicaran aquest valor de 50.000 més la diferència corresponent a quatre anys, 

en un primer any. Bé, quatre anys, tot això que has estalviat des dels anys que fes que no ho 

havia declarat, eh? Quatre anys ells consideren que és poc, tot i així. Vull dir que d’alguna 

manera surt a compte no declarar en aquest país, segons com. Això no ho podia dir, no? No. 

Sí? (Rialles.) Bé, declarem. 

Molt bé. Doncs, això és així, és un tema que entenem que pot portar confusions, nosaltres 

preparem personal de l’Ajuntament, perquè la gent no ve a queixar-se el primer any, perquè 

el primer any només rep la taxa de seixanta euros, i diu: «Mira, bé, per seixanta euros, està 

bé.» Però quan rep el primer rebut de l’IBI de l’any següent, és quan llavors arriben... Clar, i 

com ha passat un any, doncs, possiblement ja no se’n recordava ben bé de com anava, i 

aquí és on tindrem el problema. Bé, aquesta és la situació, el primer tema de què els volia 

informar.  

El segon és informar-los que, bé, dimarts passat vam tenir la darrera i última reunió del 

consell de GICSA. El consell de GICSA durant els últims quatre anys del darrer mandat, i fins 

ara, el setembre, que s’ha donat continuïtat, s’ha estat reunint cada mes, amb l’excepció del 

mes d’agost. Pensem que ha estat una molt bona gestió per part dels quatre membres 

integrants del consell, dels diferents partits, tant d’Alternativa Independent Cabrera de Mar, 

representada pel Sr. Francesc Caldés, com per Esquerra Republicana, representada pel Sr. 

Enric Mir en el seu moment, i pel president, que era el..., perdó, el conseller delegat, el Sr. 

Julià Sáez, i per part de Convergència i Unió també s’ha fet una bona gestió per part del seu 

membre, que era el Sr. Jordi Ramón. Pensem que tots quatre hem treballat molt bé, jo he 

tingut l’orgull i l’honor de presidir aquest consell, i reunir-nos el primer dimarts de cada mes 

durant quatre anys, i pensem que s’ha fet bona tasca, i volia agrair-ho públicament a tots. Ja 

informarem en el proper Ple de la constitució del nou consell, com queda organitzat i demés.  

I per últim, informar-vos que s’ha procedit en aquesta darrera setmana a una millora i 

ordenament de l’estacionament al carrer Pere Joan Farrer, que l’hem convertit en una zona 

d’estacionament restringida, que vol dir que només poden estacionar els veïns del carrer, i 

de fet, només poden fer-ho quan estigui l’escola en funcionament, és a dir, en hores lectives 

només poden fer-ho a la banda que dóna als pisos, per entendre’ns, per tal que quan estigui 
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l’escola funcionant, garantim la seguretat i només hi hagi vehicles en una banda, i si cal, 

esperem que no, que no calgui mai, doncs, s’hi ha d’accedir-hi Bombers o una ambulància, 

doncs, puguin fer-ho còmodament. Tal com estava plantejat ara, amb estacionament a les 

dues bandes, era força perillós.  

Això s’ha fet d’acord amb els veïns, i d’acord amb l’escola, i el que repartim és uns distintius 

que ja han vingut a recollir pràcticament tots els veïns, per tal que es pugui diferenciar bé qui 

és veí i qui no, i per tant, qui té dret a estacionar, i es pugui sancionar, no en primera 

instància, en primera instància el que farem és avisar durant unes setmanes, aquells 

vehicles que no tinguin el distintiu perquè no siguin veïns o perquè no l’hagin recollit.  

Molt bé, doncs això és tot el que teníem per informar. Passem... Ara donem la paraula als 

grups que no esteu al govern. Comencem per precs i preguntes. El  Sr. Daniel Meroño 

Lombera, regidor del grup municipal  del Partit dels Socialistes de Catalunya.  

El Sr. Meroño manifesta que hola. Aviam, bé, l’anterior Ple vaig llegir uns mails que havia 

rebut, d’unes persones. Aquesta vegada no són mails, sinó que és una mica carta als Reis 

Mags, de gent que et troba pel carrer  i, «escolta, es podria millorar això, es podria millorar 

l’altre». Llavors, unes propostes que me les han fet a mi com li podien haver fet a vostè si se 

l’haguessin trobat pel carrer. Vull dir que les prenem així, eh? 

Bé, en primer lloc, hi ha un tema que ja ho he parlat personalment tant amb la Montse com 

amb el Sergi, com amb vostè, Jordi. És el tema de les entitats esportives i culturals del poble, 

que volen entrar a l’escola pública per al tema de les extraescolars. Us recordeu que això ho 

hem parlat. Llavors, clar, amb aquesta proporció d’alumnes que comentava abans la Montse, 

cada vegada tenim més alumnes a Cabrera, ja em confirmareu si realment al final és 

Cabrera l’única que aporta la subvenció i Vilassar no ho fa, a l’escola pública, però si és així, 

més motiu encara per forçar..., no forçar però intentar ajudar les entitats del poble, que 

preguntes: «Escolta, cada vegada tinc menys nens, i hi ha una escola allà baix, i hi ha molts 

nens. I per què van als de Vilassar i no anaven als de Cabrera?» Doncs, jo crec que 

l’Ajuntament ha de mitjançar d’alguna manera en això, no?  

Segueixo, eh? Segueixo.  

El tema de les activitats per als joves, ara parlo del Pla de l’Avellà, eh? Jo estic allà, al Pla de 

l’Avellà, i el que detecto és que els joves de dotze, tretze, catorze i quinze anys, no saben 

què fer allà, al barri, perquè no hi ha equipaments per a ells. Quan ens va ensenyar el local 

de Can Martinet, doncs, bé, és fantàstic el local, és genial, però jo crec que s’hauria de fer 

alguna cosa... Bé, a mi m’han parlat, per exemple, d’ampliar les taules de ping-pong al parc, 

diguéssim. El que està a la Rambla dels Vinyals té una taula, i de vegades hi ha llista 

d’espera per jugar. Seria una opció. I després, què passa amb el centre cívic del Pla. La 

Montse ha dit que només informàtica allà, de l’escola d’adults. O sigui, és un... 

(Veus de fons.) 

Que es farà allà.  
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La Sra. Montserrat Reig Pascual, regidora de Cultura, Comunicació i Participació Ciutadana, 

Ensenyament i Patrimoni, manifesta que la informàtica es fa a l’escola del Pla.  

El Sr. Meroño manifesta que ah, a l’escola, no al centre cívic. Val, Val.  

La Sra. Reig manifesta que no, el centre cívic no té ordinadors.  

El Sr. Meroño manifesta que val, disculpa. Jo parlava de centre cívic, que és un equipament 

que està absolutament desaprofitat. I home, no dic convertir-lo en Can Martinet, però 

adequar-lo d’alguna manera perquè aquesta gent els caps de setmana, per les tardes els 

dissabtes, aquesta gent jove no hagi d’anar a Vilassar de Mar, que és el que passa amb la 

gent jove del Pla, se’n va a Vilassar de Mar, no puja a Can Martinet. Jo crec que, bé, si 

volem fer poble, aquesta és una via. Jo vull fer poble, eh? 

Què més? Bé, aquests dies que ha plogut tant a l’agost, i la previsió per a la tardor també és 

que plourà molt, bé, el tema de la Rambla dels Vinyals, que quan plou separa el barri en dos, 

i hi ha gent que ha de fer unes voltes molt grans. Diuen que hi ha mestres de l’escola que 

arriben mullades, amb els peus mullats perquè fan tard, i per no baixar a la Nacional... 

Tampoc sé quina és la solució, però jo plantejo... Ja, ja. Però jo plantejo el problema, eh? 

Va, després continuo. Deixem-ho aquí.  

El Sr. Alcalde manifesta que bé, contestem alguns dels tres punts. A veure, quant a les 

extraescolars en equipaments públics, ja li vaig dir que ja estava d’acord, i és un tema que 

haurem de tractar, de com habilitar les pistes esportives de l’escola del Pla de l’Avellà perquè 

pugui anar la gent a les tardes i tal. Molt bé, amb això estem d’acord, i ho hem de treballar. 

En pren nota, tant la regidora d’Ensenyament com el regidor d’Esports. Molt bé.  

Pel que fa als joves, bé, també prenem nota, de la taula de ping-pong. Si realment hi ha una 

demanda, m’agradaria també que ho parlessin amb ells, m’agradaria que el regidor d’Esports 

i Joventut parlés amb els joves aquests, per verificar que realment la petició de la taula de 

ping-pong té un sentit, i si cal es pressuposta i es demana, no sé si hi ha subvencions també. 

O potser sorgeixen en la conversa altres possibilitats, però l’important és que parlis amb ells.  

Pel que fa al centre cívic, li explicarà la Sra. Cortada el que tenim pensat, però jo li explico el 

tema de la Rambla dels Vinyals. Aviam, de fet, si vostè recorda, l’any 2008, en què hi va 

haver la sequera aquella tan gran, per culpa de la sequera, que el govern de la Generalitat 

va haver de destinar molts recursos a pal·liar-la, doncs, es va avortar i eliminà i desaparèixer 

del mapa, pel que fa a l’ACA, de fet l’ACA, com a conseqüència d’això, va entrar en fallida 

econòmica, doncs, el projecte, que ja s’havia d’executar, de soterrament de la Rambla dels 

Vinyals, estava aprovat, inclús ens solucionava el tema del pas de la platja. El problema és 

que l’import era de 2,7 milions d’euros. Clar, quan l’ACA va entrar en fallida, ens ho van dir ja 

fa uns anys, «oblida-te’n, Jordi, l’ACA mai podrà fer això», i la solució és dirigir-se a l’Estat. 

L’única manera de... Hem rescatat el projecte per part dels serveis tècnics, i la idea és anar-

ho a plantejar..., però no sé en aquests moments si és molt escaient o no, però en algun 

moment haurem de plantejar-ho a l’Administració competent, que és l’Estat espanyol, el 

Ministerio de Fomento, i a veure si ho poden executar en algun moment.  
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És un projecte complex, però som conscients que és imprescindible, eh? És una manera de 

millorar el Pla de l’Avellà molt important.  

El Sr. Meroño manifesta que per dir alguna cosa, eh? un tipus gual, igual que heu allà, al 

Torrent del Molí, amb unes lloses perquè la gent vagi cap a la platja, doncs, no sé, potser a 

la part... No sé, potser unes lloses perquè la gent pugui creuar. No sé... 

El Sr. Alcalde manifesta que no, el que s’ha de fer és soterrar la Rambla dels Vinyals, posar-

hi elements al mig no, perquè és una via de circulació, no pots posar-hi elements d’aquest 

tipus perquè seria... Però vaja. És un # s’ho emporta, amb la força de l‘aigua se’n va avall 

això. 

El Sr. Meroño manifesta que com que ja tenim experiència en aquest municipi en posar 

coses a les rieres, doncs, pensava que, bé, ja no ve de... 

El Sr. Alcalde manifesta que una cosa és un torrent i l’altra és una riera per on circulen 

vehicles, és molt diferent. Però bé, no, no, és una inquietud que compartim plenament. 

Li explica la Sra. Cortada el tema del centre... Ah, primer en Sergi? Sí.  

El Sr. Sergi Teodoro José, Regidor de Joventut, Festes i Esports, manifesta que del tema 

dels equipaments del col·legi d’esport, el Club Bàsquet Cabrera l’any passat els aprofitava. 

Estem intentant... Sí, aquest any també aniran en algun moment, en què no disposin del 

poliesportiu, i el que volem és ampliar tot això. 

El Sr. Alcalde manifesta que bé, i de fet, la rítmica també aprofita el gimnàs.  

El Sr. Teodoro manifesta que també.  

El Sr. Alcalde manifesta que el club de rítmica aprofita el gimnàs de l’escola del Pla. 

El Sr. Teodoro manifesta que la rítmica diversos dies. Sí, sí, el bàsquet...  

El Sr. Meroño manifesta que no, no m’heu entès. Jo no dic que les entitats aprofitin els 

equipaments. No, no, que a les entitats s’alimentin dels nens de l’escola per fer les seves 

extraescolars. 

El Sr. Teodoro manifesta que muntar extraescolars d’entitats de Cabrera. 

El Sr. Meroño manifesta que clar. O sigui, jo ja sé que és un equipament municipal i que les 

entitats l’utilitzen, però amb quatre nens no, jo vull que les utilitzin amb vint nens, amb trenta 

nens. 

El Sr. Alcalde manifesta que està clar –està clar. Molt bé. El tema del centre cívic, comentes 

una miqueta la idea que tenim?  

 



 
 

  

48 

 

La Sra. María José Cortada Manchado, regidora de Serveis a les Persones, Sanitat i 

Promoció Econòmica, manifesta que bé, quant al centre cívic, s’està treballant, i bastant 

activament, a conduir-lo i aprofitar-lo, i dedicar-ho als joves i tal. S’està treballant en el tema, 

no hi ha encara un...  

El Sr. Alcalde manifesta que la idea és fer un reset i planificar bé què volem fer en el centre 

cívic, i llavors, a partir d’aquí, reorganitzar-lo interiorment també. I ja parlarem de tot això, 

perquè m’agradaria també que hi participessin tots els grups una miqueta. El que sí que hem 

d’evitar és duplicitats, eh? O sigui, volem fer coses que complementin el que ja es fa en 

altres llocs, el que no podem és entrar en la dinàmica de duplicar-ho absolutament tot, de 

tenir dos centres de joventut... Ja tenim dos CAP, que em sembla molt bé perquè per 

proximitat, i tot el que implica de sanitat, és lògic, però la resta de coses ens haurem 

d’acostumar a què no podem anar-ho duplicant absolutament tot.  

Molt bé. Més coses volia comentar vostè? No? Val. Doncs, donem la paraula ara al Sr. 

Antoni Abel Nuri, regidor del grup municipal d’Alternativa Independent Cabrera de Mar.  

El Sr. Abel manifesta que bé. A veure, jo tinc unes quantes..., bastantes coses. Bé, abans de 

començar amb el que tinc per aquí, s’ha parlat que aviat es posarà en marxa, el mes 

d’octubre, a finals d’octubre. Jo no sé com teniu tot el que és el tema del polígon C, però clar, 

allà és que no hi ha enllumenat, no hi ha res, eh? O sigui que aquella gent obriran i es 

trobaran que no hi ha enllumenat, perquè a sobre no hi ha ni els cables, eh? O sigui que com 

no s’espavilin, s’enfadaran i amb raó. No es pot demanar col·laboració i d’això, i després 

resulta que les coses no les tinguis com les has de tenir. 

Bé, primer per a la Núria, perquè és més curtet. A veure, Núria, suposo que és teu això, 

perquè correspon a personal. A veure. Aquí resulta que tothom sap, s’ha publicat, que estem 

pel tema dels habitatges de protecció oficial, i bé, la gent, per poder optar a un habitatge de 

protecció, ha d’estar inscrit i sol·licitat, no? Bé. Llavors, truquen aquí, o bé, vénen aquí dalt, 

es presenten, «què s’ha de fer? / Ah, ara no perquè la persona encarregada està de 

vacances». Val. Fins aquí, correcte. Doncs, bé, després de vacances ja vindrem. Arribat el 

dia, «sí, sí, ja està aquí la persona». Es presenta aquí. «Vinc aquí per fer la inscripció. / No, 

no, aquí no pots fer-ho. Tots aquests papers has d’omplir-los i presentar-los al Consell 

Comarcal o a la Generalitat». D’acord. Agafa tots els papers, cap a casa, i quan arribes a 

casa, certificat d’empadronament. Escolta, a veure, som eficients o no som eficients? Estem 

al servei del ciutadà o no? Home, allò normal és que si véns aquí, et donen els papers, 

escolta, no costa res dir: «Escolta, que et fa falta el certificat d’empadronament.» Tu ho saps, 

tens els papers allà davant. O sigui, ja malament que diguin que una persona ho farà, quan 

aquesta persona l’únic que fa és entregar papers. Això ho hagués pogut fer ja la primera 

persona el primer dia, eh? 

Bé, i després resulta que clar, que has d’acabar anant al Consell Comarcal, o has d’acabar 

anant a la Generalitat. Escolta, això es pot evitar, tot aquest procés. Hi ha gent que a més..., 

potser el que viu al centre del poble no té problemes, perquè el que viu, per exemple, al Pla 

de l’Avellà, o viu a urbanitzacions o por ahí, ha d’agafar el cotxe, baixar fins aquí, i després 

tornar-se enrere, per una cosa que es podia evitar. O sigui que...  
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A veure. El tema dels contenidors, que ja m’ho heu aclarit, per tant, no fa falta.  

A veure. Estic preocupat, perquè m’arriben queixes –m’arriben queixes– i altres que veig jo. I 

ara et faré una petita... Això va per a l’Enric Mir. Mira, escolta, s Santa Margarida –això ho he 

vist jo, això no..., perquè allà normalment no t’informa quasi ningú, d’allà– a l’Avinguda 

Mediterrània, hi ha branques a punt de caure, de fa dies i dies. Branques, dels arbres, i allà 

ningú les recull, segueix penjada, com a mínim porta ja una setmana i escaig, o dues.  

El pas de vianants que hi ha a la benzinera de l’Aldi, o sigui, el que hi ha al davant de la 

benzinera, que va de la benzinera a l’Aldi, escolta, els arbres també, les fulles arriben, bé, a 

mig cos. O sigui, si algú travessa per allà... (Veus de fons.) Sí, o sigui, Santa Margarida, hi 

ha u n pas de vianants que creua de la benzinera fins just l’entrada de l’Aldi, i allà hi ha uns 

arbres. Doncs, aquests arbres, estan les branques que t’arriben a l’altura de l’arbre.  

A veure, a la Nacional II. Home, el pas que s’ha fet nou, el nou camí de vianants, home, si us 

plau, no es pot passar, estan totes les canyes caigudes a sobre. #. Ja passaré les 

fotografies. Bé, si passes ho veuràs –si passes ho veuràs. Sí, sí, es veu a les fotos, perquè 

escolta, és que estan les canyes envaint el d’això, i hem fet un camí que després no 

mantenim. Algú ha de veure-ho, algú ha de passar i dir: «Escolta, que això s’ha de fer.» I no 

porta pocs dies, que porta dies.  

Els arbustos que hi ha a la Nacional II, en el pas del LIDL, davant el semàfor de la Nacional 

II. Home, si no estan baixes les mates aquelles de # que tenim, no es veu, i la gent que ha 

de creuar és un problema. Jo no sé quan es va posar, per exemple, el New Jersei, si 

haguessin potser continuat la gent podria accedir-hi més endavant, i no correria perill. Ara, 

quan estan una mica alts, què és el que passa? Que la gent no veu, i es posa en perill, 

perquè clar, vénen alguns que han d’estar ben segurs abans de creuar que no passi cap, 

perquè allà a més algun es passa el semàfor en vermell. I ja no parlem de les motos i els 

ciclistes, aquests és que no miren res.  

A la part alta del Torrent de les Barraqueres, bé, les herbes estan envaint el vial. Jo vaig 

passar..., ahir passava per allà, i una mica més i m’enganxo amb el mur, perquè no es veu ni 

el mur. I clar, si t’arrambes perquè és estret, t’exposes a enganxar-te, perquè no pots veure 

ni el mur.  

Bé, les rieres ja no cal que et digui que s’han de netejar perquè... Perquè clar, o sigui, netejar 

les canyes i tal.  

Bé, el Pla de l’Avellà. Al final de la Rambla Vinyals, just a tocar la Nacional II, davant del pas 

subterrani, no es pot passar. O sigui, està tota l’amplada del passeig, però tota l’amplada, 

literalment, de tot el passeig, amb les branques que arriben a terra. No aquí..., no, no, a 

terra. Pam. L’únic lloc per on es pot passar és pel que és el carril bici, és l’únic pas que hi ha 

que pots passar sense enganxar-te en una canya. I porta dies i dies. Perquè clar, per arribar 

fins a baix ha tardat. 
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Bé, després, els veïns es queixen per Santiago Rusiñol, de la neteja, del manteniment. S’han 

queixat. I aquí també s’han queixat, em consta perquè m’ho han dit, que us ho han dit a 

vosaltres, o sigui que, per tant, heu d’estar...  

Aquí al poble, Cal Conde. Ostres, tu vas a passejar per la part del darrere de Cal Conde, o 

sigui, el caminet que hi ha des de la part de baix de la bassa fins l’envelat, i no pots donar la 

volta. Estan les herbes a un metre, metre i escaig. Estan així. Però així, estan. En fi. Bé, i no 

més ja, perquè si no... Ja te’ls passaré. (Veus de fons.) Sí, perquè si no... 

A veure, feines que queden pendents. A veure, escolta, jo el dia 1 de juliol, i com que a tu va 

coincidir que et van operar i tal, no vam poder-nos reunir perquè et van operar, bé, al final hi 

havia temes pendents, i jo per no endarrerir vaig enviar un correu amb un munt de temes 

que estaven pendents, i bé, algunes d’aquestes coses s’han fet, però hi ha coses que, bé, no 

sé si es faran, tampoc m’has contestat, no sé si es faran, no es faran o què penseu fer, per 

tant, les he de preguntar. Mira, a la part alta de la Rambla Vinyals, tocant ja el carrer 

Montnegre, estava preparada una font, està feta la instal·lació, el desguàs, tot està fet, falta 

posar la font i connectar l’aigua, eh?, que hi havia un problema de comptadors. Que s’havia 

de fer servir un comptador que estava..., que no s’utilitzava, i un altre que tampoc... Bé, fer 

un canvi. Aquesta font va molt bé perquè la gent que puja i baixa per la Riera Vinyals, i que 

són molts, sobretot ara que comencen els col·legis, per allà pugen i baixen molts críos que 

pugen i baixa per allà, doncs bé, va bé tindre una font, i acabarà l’estiu i no estarà.   

Després tenim el canvi de tanques del parc infantil de la Plaça Nova, havien de servir per 

«guau» aquí, en Cal Conde també, no sé això com està.  

El terra de cautxú del parc de Santiago Rusiñol, del Pla de l’Avellà, té molts críos per allà, 

perquè està ple, no tan ple com el de la Nova Cançó Catalana, però sempre hi ha un munt 

de críos. També és un tema que no sé com està.  

L’enllumenat de Cal Conde, està a mig fer, tampoc sé si... Bé, m’agradaria saber el que 

fareu. (Veus de fons.) Sí, tenim els fanals reciclats, reciclàvem els fanals de Burgos que 

teníem, que s’anaven a tirar, la instal·lació està feta –la instal·lació està feta– hi ha feina però 

poca.  

Bé, l’enllumenat del Passeig de les Pruneres. Home, aquest, a les alçades que estem, com 

no espavileu... Hi ha el material, teniu les pilones, està tot. És que el dia ja es fa curt, i si fem 

activitats en el casal de la gent gran, doncs, ja em diràs, si no es posa.  

Després, també preguntar, perquè estava previst, un vestuari adossat a la part del darrere de 

l’envelat, perquè bé, quan es fan actes, per exemple, quan es fa el dinar aquest de la gent 

gran, coses d’aquestes. És una cosa que fa molt de temps i està pendent, i quan fan obres 

de teatre, per descomptat, és un problema, perquè no tenen lloc per canviar-se. I això també 

és una cosa que està... 

Bé. Els testos de la plaça del poble ja he dit el què abans, o sigui, s’han de canviar perquè 

són un perill, a part que les plantes no poden viure bé, però a més són un perill perquè són 

molt petits, molt primets, i pot provocar que caiguin.  
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Després, bé, això no t’ho he dit però t’ho dic ara. Tenint en compte que hi ha una normativa 

que diu que els escocells dels arbres han d’estar tots tapats, o sigui, no pot haver-hi..., o 

sigui, que això no s’ha fet i estem, em sembla, fora de termini, i si no s’haurà de començar a 

fer, perquè no estem complint amb la directiva aquesta. (Veus de fons.) Hi ha una normativa, 

hi ha una llei. Els escocells, els escocells dels arbres. Però vull dir que és una cosa que s’ha 

de començar a fer. 

I després, una cosa que vaig veure també ahir, que a Cal Conde s’han envernissat totes les 

finestres, però les del lateral –les del lateral– precisament que donen a l’envelat, estan 

sense. Això s’ha d’envernissar, són tres finestres, és molt ràpid, perquè això és un vernís 

molt ràpid. És que si no es farà malbé, m’entens?, la fusta no pot estar tants dies sense 

envernissar.  

Després, també preguntar-te, volia preguntar-te com està l’enllumenat dels vials, que 

estaven canviant les bombetes. A veure, que hi ha les bombetes i que crec que s’ha de fer 

perquè això serà estalvi energètic. (Veus de fons.) Sí, l’enllumenat dels vials. Tenim les 

bombetes, tenim tot, i l’únic que s’ha de fer és canviar-ho. Tot això t’ho vaig passar en el 

correu, eh?  

(Veus de fons.) 

I em sembla que ja està. Ah, bé, sí, volia preguntar una cosa, una curiositat, eh? Escolta, 

m’agradaria saber quantes hores el Burriac Atac ens comporta, per a la gent de GICSA. 

Perquè clar, Burriac Atac, a veure, és una cosa que està molt bé, però a nosaltres ens 

comporta feina, tant l’abans com el després. I segur que és el poble al qual li comporta més 

feina i més despesa, perquè això no deixa de ser una despesa. Clar. I nosaltres som un més, 

saps? O sigui, tu agafes el programa, veuràs que allà hi ha un munt de patrocinadors en 

lletra gran i en colors, i després en gris, a baix –en gris a baix, col·laboradors– tots els 

ajuntaments. I a nosaltres, home, crec que s’hauria de fer-nos una mica més de 

reconeixement almenys. I saber quina despesa té tot això, perquè... No en pessetes, però sí 

en hores. Perquè al cap i a la fi són hores que es destinen a això, i no es poden destinar a 

altres coses. És una curiositat. 

I després, bé, el que he dit abans. M’agradaria saber si aquest 25 per cent, 50 per cent de la 

piscina, s’ha fet efectiu o no s’ha fet efectiu. Només és saber-ho, però almenys saber si 

realment ha sigut així, s’ha complert amb aquest compromís que hi havia.  

I em sembla que ja està tot. Ah, bé, no, més, més coses. Sí, espera’t, d’això em descuidava. 

A veure, hi ha un tema que és el d’ABERTIS, i és que clar, com que són dos mesos, almenys 

així tens temps de... (Veus de fons.) Sí, sí, tot. És que clar, a veure, jo domino sobretot el 

que he portat, per tant... I els temes... Home, domino... Sé els temes que he portat. O sigui... 

ABERTIS, estem pendents de reunir-nos amb el Sr. Josep María Mulet, que va quedar. 

Josep Maria Mulet, perquè estàvem tractant el tema d’ABERTIS, perquè ABERTIS ens 

aboca moltíssima aigua, i aquesta aigua ens costa diners, i aquesta aigua s’ha de canalitzar. 

I això ho ha de canalitzar ABERTIS. Ell va dir que tenia la solució, va dir que d’això, i va ser 

just abans del canvi i ja va quedar penjat. Se l’ha de perseguir.  
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Després també hi ha dos temes: un, el generador d’electricitat d’emergència de la Policia. 

Bé, aquest generador va costar uns diners, aquest generador el van instal·lar malament, es 

va haver de fer un arranjament, perquè havia estat malament. Llavors, resulta que, res, va 

anar poquíssim, i de cop i volta deixa de funcionar. Ens diuen que hi ha hagut un sabotatge 

en el combustible, i que no volen saber res. Total, que a nosaltres ens ha costat uns diners, 

pràcticament no ha funcionat. Jo vaig dir que el que calia és fer, almenys perquè no acabés 

el temps de garantia, que es fes un requeriment, i després ja en parlarem, però almenys que 

consti que hem fet un requeriment abans. No sé si es va arribar a fer o no s’ha arribat a fer 

aquest requeriment, perquè ens demanaven 3.000 euros per arreglar-lo, eh? Demanaven 

3.000 euros per arreglar-lo. 

Després, també hi ha un quadre petat, que va petar allà baix, a tocar del Carrefour, a la 

Carretera d’Argentona, o sigui, tocant la Riera d’Argentona. També es va fer un peritatge, 

ens van dir que nosaltres teníem la raó i que, per tant, era culpa de la companyia. Això 

també s’havia d’haver presentat, això se suposa que està en marxa, però tampoc en sé res, i 

el que no vull és que quedi en l’oblit, m’entens? Perquè clar, és un tema de diners, que 

també pujada bastants diners.  

Bé, i... Ara ja està.  

La Sra. Núria Pera Maltes, regidora d'Urbanisme i Serveis Interns, manifesta que bé, pel que 

fa al polígon de Santa Margarida, bé, com vostè ja sap, s’ha hagut de fer un projecte 

complementari, i estem pendents de la recepció de la urbanització, i ara el que segurament 

farem, bé, ja hem parlat amb tots els propietaris, i aquests propietaris han de pagar les 

quotes d’urbanització. Per tant, estem treballant en el tema. Jo, si vol alguna cosa més 

concreta, li puc... S’està treballant en el tema. 

El Sr. Abel manifesta que a mi el que em preocupa és que al mes d’octubre ja hi som, 

m’entens?, i allò està a les fosques totalment. 

La Sra. Pera manifesta que a veure, vostè sap que aquest projecte, aquest polígon és un 

polígon que porta temps, i deixat de la mà de Deu, i a veure, ara s’està treballant en el 

projecte complementari. Hem parlat ja amb els propietaris, que han de pagar les quotes 

d’urbanització, i quan tot això estigui fet, doncs, recepcionarem l’obra. 

Pel que fa al tema de personal, que li agraeixo que ens hagi posat sobre la taula que 

segurament deu ser algun conegut seu que no va tenir prou atenció, o que el van atendre 

amb certa... 

El Sr. Abel manifesta que no, no és prou atenció, és que, a veure, aquí... 

La Sra. Pera manifesta que no, no, a veure, ja l’he entès, eh? No, no, ja l’he entès.  

El Sr. Abel manifesta que per donar papers, per donar els papers no fa falta, m’entens? 

La Sra. Pera manifesta que no, no, ja ho he entès, eh? I que li agraeixo que ho posi sobre la 

taula, perquè esbrinarem què va passar en el seu moment. Són dos temes diferents.  
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Aquest és el tema de personal, que no es va atendre amb prou diligència, o amb prou..., amb 

habilitat o amb prou professionalitat –o amb prou professionalitat. 

El Sr. Abel manifesta que no, amb habilitat no, va haver-hi, el que passa és que havia 

d’estar... 

La Sra. Pera manifesta que l’altre tema és el tema del registre, que sí, que donades les 

dimensions de la població, Cabrera ho té delegat en el Consell Comarcal, i a la Generalitat. 

El registre d’habitatges està delegat, és a dir, a través d’un conveni, donades les dimensions 

de la població. Que es pot replantejar aquest tema? Doncs, ho replantejarem. 

El Sr. Abel manifesta que no replantejar. A veure, escolta’m, aquí hi ha això, hi ha molta gent 

que no està inscrita i que es voldrà inscriure.  

La Sra. Pera manifesta que no, ja està –ja està. Ho replantejarem, ja està.  

El Sr. Abel manifesta que si aquí es té la documentació... Tan fàcil com un sobre amb tota la 

documentació del que fa falta, i quan vénen se’ls dóna. 

La Sra. Pera manifesta que ja està, està entès –està entès, molt entès. 

El Sr. Abel manifesta que i avisar, i avisar.  

La Sra. Pera manifesta que està entès, està entès.  

El Sr. Alcalde manifesta que fem-ho una mica dinàmic, vostè exposa els temes i li 

contestem, si no... Demà tenim la Diada, eh? 

La Sra. Pera manifesta que està entès, està entès. 

El Sr. Abel manifesta que val.  

El Sr. Enric Mir i Nuet, regidor d’Obres Públiques i Serveis i Sostenibilitat, manifesta que 

Abel, mira, intentaré ser breu i educat, per respecte a la gent que hi ha aquí, que porta molta 

estona. M’has dit vint-i-quatre coses, he apuntat jo, menys dues. La veritat és que hi ha dues 

que no sabia, una que dius que m’ho vas enviar per correu però no ho tenia, i l’altra que no 

la coneixia. Totes les demés les coneixem i hi estem treballant. Hi ha moltes que tu estàs 

dient que avui precisament, les faran aquesta setmana i la setmana que ve, d’acord? El que 

passa és que tinc un problema molt gruixut: que l’anterior regidor d’Obres i Serveis s’ha 

gastat tot el pressupost de manteniment, no tinc ni un duro, i l’he de treure d’algun lloc. I 

aquest és un problema, perquè he demanat als serveis financers que hem diguin d’on puc 

treure els diners per fer tots aquests manteniments. 

Llavors, jo faré tot el possible, espero que abans que acabi l’any pugui trobar diners per fer 

tots aquests arranjaments, o almenys els més urgents. Però, saps què passa? És que no hi 

ha diners. No sé què ha passat, que s’ha gastat molt mantenint... 

El Sr. Abel manifesta que jo sí t’explico...  
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El Sr. Mir manifesta que em permets, que jo t’he escoltat? Em permets, si us plau? 

El Sr. Abel manifesta que aleshores, totes aquestes coses, evidentment que són, i s’estan 

fent les més urgents, i s’estan fent tots els temes d’arreglar el tema de les branques, sobretot 

les que creen perill, les coses que són necessàries, però s’ha d’anar fent. I com tu molt bé 

dius, el personal que hi ha és el que hi ha, han vingut les vacances, ha vingut el mes de 

juliol, el mes d’agost. Jo no poso ni dic que jo he estat de baixa un mes i mig, no, és igual, 

perquè la gent ha treballat igualment i les coses s’han fet. Tot aquest llistat de gairebé dues 

pàgines que hi ha, que moltes coses estan aturades des de fa dos anys, hi ha coses de dos 

anys... Una cosa, per exemple, com és això que has dit tu, del darrere de l’envelat, de fa dos 

anys que t’ho van demanar, i ahir m’ho van tornar a demanar a mi una altra vegada. Ja he 

quedat amb aquesta gent que anirem a mirar-ho. I com això, moltes coses de les que m’has 

dit.  

Els testos els hem estat mirant aquest dematí, són testos que vas posar tu mateix i t’estàs 

queixant. Et podria dir, de totes les coses que m’has dit, i estem mirant la solució que li 

trobem.  

El Sr. Abel manifesta que a veure, no diguis coses que no són. No, és que no hi puc estar 

d’acord. Jo no vaig posar aquests testos –jo no vaig posar aquests testos.  

El Sr. Mir manifesta que ah, no? Qui era el regidor d’Obres i Serveis? 

El Sr. Abel manifesta que jo no vaig posar aquests testos de colors. 

El Sr. Mir manifesta que ah, no? Qui els va posar? 

El Sr. Abel manifesta que no sé qui els va posar, jo no. Jo no.  

El Sr. Mir manifesta que això no ho vas posar tu. D’acord.  

El Sr. Abel manifesta que jo no vaig ordenar posar aquests testos, ja en pots estar segur. 

El Sr. Mir manifesta que ja ho miraré, qui els va posar. És igual. Tot això que has dit tu jo t’ho 

agraeixo molt, perquè precisament el que necessitem és que la gent ens digui les coses que 

estan malament al poble. I estan totes anotades, i t’asseguro que et contestaré les vint-i-

quatre coses.  

El Sr. Abel manifesta que d’acord. I referent al pressupost... 

El Sr. Mir manifesta que jo crec que avui moltes no les sé, perquè no sé com va el procés, i 

s’ha de mirar quines solucions hi ha, d’acord? 

El Sr. Abel manifesta que bé, referent al pressupost, el pressupost d’Obres Públiques i 

Serveis, era molt baix. És que és impossible, o sigui, no es pot destinar cent i escaig mil 

euros a un poble com el nostre, per mantenir-ho tot. O sigui, a veure, això és un tema que... I 

cada any s’ha hagut d’agafar, i cada any s’ha hagut d’agafar i suplementar, d’acord? O sigui, 

no cal que et digui res més. I si vols ja t’ho explicaré.  



 
 

  

55 

 

Referent a una altra cosa. Diners. No, és que hi ha moltes coses que el material està. O 

sigui, de tot això, de tot el que t’he dit, menys el que s’ha de fer, que això ja és qüestió dels 

que fan, o sigui, dels que..., o del CEO, o de GICSA, que quan a vegades # GICSA, ja ho 

saps tu... 

El Sr. Mir manifesta que totes aquestes coses, Abel, es fan, que la gent també fa vacances, i 

es tipifiquen les coses, i es van fent. I hi ha coses que potser has dit tu avui a la llista, i demà 

vas i estan fetes.  

El Sr. Abel manifesta que escolta, que jo t’he dit unes coses que vull saber com estan... 

El Sr. Mir manifesta que jo t’he dit que et contestaré. 

El Sr. Abel manifesta que a veure, però és que no confonguis, no confonguis les coses que 

jo t’he dit que estan malament, que hi ha problemes, i que això són coses molt ràpides 

perquè és anar i passar la màquina per allà, o sigui, no... Les branques, a veure, això ho fa la 

gent de GICSA, eh?, o sigui que no... I una altra cosa són les coses que hi ha pendents, que 

això no t’estic dient que... A veure, jo no t’he dit «per què no has fet, no heu fet això».  

El Sr. Mir manifesta que si hi ha coses que estan pendents de quan estaves tu.  

El Sr. Abel manifesta que per això et dic, el que et demano és veure quan ho fareu, ja està.  

El Sr. Mir manifesta que ja t’he dit que et contestaré el pròxim dia, ja està.  

El Sr. Abel manifesta que no t’enfadis. Que no t’enfadis, que jo no... 

El Sr. Alcalde manifesta que bé, jo crec que no cal contestar el pròxim dia.  

El Sr. Mir manifesta que són les deu i mitja de la nit, i m’has dit vint-i-quatre coses.  

El Sr. Abel manifesta que home, hi ha coses que s’han de seguir, si no se’ns passaran i ens 

costaran diners. 

El Sr. Alcalde manifesta que a mi m’agradaria dir diverses coses. Aviam, jo penso que tot el 

que ha dit el Sr. Abel no es pot posar en el mateix sac, hi ha coses que es classifiquen de 

diferent manera, però per resumir i sintetitzar-ho molt. Aviam, les coses de GICSA, vostè les 

ha plantejades una mica no per informar-nos o per preguntar com estaven, sinó una mica 

com a retret. 

El Sr. Abel manifesta que no, no, en cap moment. 

El Sr. Alcalde manifesta que sí, sí, algunes han sonat a retret. Algunes han sonat a retret. 

El Sr. Abel manifesta que bé, escolti... 

El Sr. Alcalde manifesta que llavors, jo aquí li he de contestar com a persona que he estat en 

l’anterior govern i està en aquest, per tant, conec com van les coses ara i com anaven 

abans, i li he de dir dues coses.  
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Primer, hem escorçat en els darrers tres mesos el temps de reacció de les tasques de 

GICSA, val? Jo vaig fer un estudi detallat de tot l’any 2010 i de tot l’any 2015, dos anys 

electorals perquè fossin... Perdó, 2010 i 2014, perquè fossin dos anys preelectorals 

municipals, equiparables 100 per cent. I el temps de reacció de GICSA l’any 2010, quan 

estava jo com a regidor, era un, i el temps de reacció de GICSA per cada feina, la mitjana, el 

«promig» de feines i demés quan va estar vostè de regidor, era més del doble, d’acord? Ara 

hem escorçat una altra vegada el temps.  

Per tant, la meva pregunta és: la situació aquesta de les branques que cauen i tal, està pitjor 

el poble quant a manteniment i atenció per part de la brigada municipal que fa un any? Vostè 

considera que està pitjor? 

El Sr. Abel manifesta que jo considero que mai ha estat... Per exemple, aquests arbres de la 

part baixa de la Riera Vinyals, que arriben fins a baix, és que no es pot passar –és que no es 

pot passar– això... 

El Sr. Alcalde manifesta que perquè no ho hauran vist. Es comunica i... 

El Sr. Abel manifesta que home, no ho hauran vist. A veure, algú... Perquè clar, és que per 

veure-ho algú ha de passar per allà. 

El Sr. Alcalde manifesta que jo li he de dir, Sr. Abel... Perquè la gent ens entengui –perquè la 

gent ens entengui– avui vostè ha presentat... Dels vint-i-quatre temes, jo crec que deu o 

dotze són retrets, no més, els altres són preguntes de com està el tema, etcètera. Si vostè fa 

un any li hagués estat preguntant el regidor d’Obres i Serveis, sent vostè mateix, la llista 

hagués sigut de més de vint temes. 

El Sr. Abel manifesta que bé, això ho diu vostè.  

El Sr. Alcalde manifesta que segur, ja li dic jo. Sí, estic convençudíssim. És a dir, vostè a sí 

mateix s’hagués fet retrets, però a base de bé. Sí, home, sí, és així –és així.  

El Sr. Abel manifesta que escolti, hi ha coses... No, jo he dit les coses... 

El Sr. Alcalde manifesta que per això, no, no cal fer retrets, no. 

El Sr. Abel manifesta que a veure, una cosa... Jo he dit... Jo no he fet retrets. 

El Sr. Alcalde manifesta que no cal que faci retrets.  

El Sr. Abel manifesta que jo li he dit les coses, feines que estan pendents, per saber com 

estan, si es faran o no es faran, o ho pensen fer... 

El Sr. Alcalde manifesta que miri, el Passeig de les Pruneres es farà ara. Ja li ho vaig dir a 

vostè, es farà abans de l’octubre. Ja li ho vaig dir tot això a vostè.  

El Sr. Abel manifesta que i part de les coses, hi ha coses que s’han fet –hi ha coses que 

s’han fet– només li dic les coses que jo... 
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El Sr. Alcalde manifesta que li explico. El generador de la comissaria de Policia, per fi s’ha 

donat l’ordre, perquè estava fart d’anar amb dilació... O sigui, de què serveix donar 

explicacions, si un generador no funciona? O sigui, l’important és que funcioni, i després ja 

demanarem les explicacions que haguem de demanar. I la instrucció està donada. No sé si 

ja està operatiu o no, però ja vaig dir «prou, s’ha acabat», vam treure els diners de no sé on. 

El que no pot ser és que any rere any... Vostè ho feia molt bé això de queixar-se, és culpa 

d’aquest, és culpa de l’altre, un sabotatge, no sé què, però el generador no funciona. I dic: si 

ve un accident o el que sigui, i no va el generador, què hem de dir? Quines explicacions hem 

de donar? És que no hem sigut capaços d’arreglar-lo perquè algú va tirar sucre a la benzina, 

o va tirar un gasoil que no era, o no sé què? No. Home, s’ha d’arreglar –s’ha d’arreglar– ja 

ho hem arreglat. S’ha arreglat. 

El Sr. Abel manifesta que no, a veure, jo l’únic que he dit és que s’ha de fer un requeriment. 

Suposo que s’ha fet el requeriment i com està, res més. Pregunto.  

El Sr. Alcalde manifesta que està en procés d’arreglar-se, que és el que necessitem. No, 

home, li contesto l’última pregunta, jo no he parlat quasi. 

El Sr. Abel manifesta que home, però és que, a veure, és que jo no estic parlant que no 

s’arregli, no sé si s’ha arreglat. Estic parlant del requeriment perquè no tenim per què 

assumir nosaltres la reparació, que algú haurà d’assumir aquest cost.  

El Sr. Alcalde manifesta que del tema de la piscina, del 25 per cent progressiu, que havíem 

d’assumir el primer any el 25 per cent de la despesa energètica, el 50 per cent el segon any, 

75 el tercer i 100 per cent el quart, arran del conveni del pàdel. El primer any no es va poder 

aplicar això, com vostè sap, perquè la piscina no va complir les seves obligacions, però 

l’Ajuntament tampoc no va complir les seves. Per tant, si l’Ajuntament no compleix una part 

del contracte, no pot liquidar allò que s’estableix en aquell conveni. Sí que es va liquidar la 

corresponent al 2014, per import del 25 per cent, i de moment està en fase que s’ha de 

recaptar encara l’ingrés corresponent. Però sí que se li va liquidar, igual que per al 2015 es 

liquidarà la part corresponent al 50 per cent.  

El Sr. Abel manifesta que molt bé.  

El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Donem la paraula a Gent per Cabrera. Sra. Anna 

Maluquer. Gràcies.  

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

voldria dir que em sembla un espectacle lamentable, la veritat és que tot aquest seguit de 

coses amb algú que havia estat soci de govern també, ara... queda una mica estrany. Penso 

que si hi ha coses no és aquí el lloc on s’han de dir, algunes... 

El Sr. Abel manifesta que veure... 

La Sra. Maluquer manifesta que no, no, ara em toca a mi, perdoni, som els últims que 

parlem... 
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El Sr. Alcalde manifesta que no és un debat, és un Ple on cadascú té el seu torn de paraula, 

i li toca a la Sra. Anna Maluquer Ferrer, regidora del grup municipal de Gent per Cabrera. 

Endavant, si us plau.  

La Sra. Maluquer manifesta que a nosaltres ens agradaria fer, en aquest torn de precs i 

preguntes, unes propostes constructives, perquè nosaltres vam fer un programa, hi ha gent 

que ens ha votat, per tant, també volem que s’atenguin les nostres demandes en aquest 

sentit. Abans, però, també, sobre el que s’informa m’agradaria fer alguna pregunta, com és, 

bé, això del Vila Florida, que també és un invent que no sé gaire a què treu cap, perquè de 

fet té molt poc mèrit que Cabrera sigui una vila florida. O sigui, aquestes flors penso que les 

haurien de donar a ciutats com Mataró, potser, o..., no sé, o Santa Coloma de Gramenet, o 

llocs on hi ha més concentració urbana. Però en fi, Cabrera en el fons estem al mig del Parc 

Serralada Litoral.  

No sé tampoc què suposa a nivell de promoció econòmica, si això realment és un reclam 

turístic o no. També m’agradaria que se m’aclarís. Vostè sé que acaba d’entrar i que no és 

una cosa que va iniciar vostè, Sra. Cortada, però bé, com que segur que vostè s’hi posa i vol 

fer les coses bé, doncs, també m’agradaria que m’informés sobre això. 

Després ha dit la Sra. Montserrat Reig que el Marinada està ocupat pel 89 per cent de la 

població..., ai, perdó, té un 89 per cent d’ocupació. En el darrer Ple recordo que vostè va dir 

que hi havia llista d’espera. Aleshores, no entenc aquest decalatge, que ara finalment... 

La Sra. Montserrat Reig Pascual, regidora de Cultura, Comunicació i Participació Ciutadana, 

Ensenyament i Patrimoni, manifesta que són els nadons que ara aniran entrant, i un que ha 

canviat de..., la plaça de 2013, que ha canviat de poble. Aquesta és l’explicació.  

La Sra. Maluquer manifesta que d’acord. Després, també... Bé, dins del que són les 

propostes... Bé, pel que feia al Burriac Atac, també Gent per Cabrera pensem que ens 

agradaria saber què és el que reporta. Perquè als corredors se’ls dóna gots d’aigua de 

plàstic, el que fan és anar corrent i tirar el got a terra. Si tot això..., a la muntanya en què li 

repercuteix, realment quines són les despeses que genera. Sobretot saber el cost.  

Sabem que aquesta cursa en el fons du el nom de Burriac, i Burriac està dins del terme de 

Cabrera, per tant, això també és una certa propaganda, però sí que ens agradaria saber, 

com a gent del poble també, què representa per al poble, eh? En costos, en hores, no sé, en 

neteja... 

El Sr. Teodoro manifesta que entenc de la neteja del parc, no? 

La Sra. Maluquer manifesta que sí, de tot l’itinerari que passi per Cabrera. 

El Sr. Sergi Teodoro José, regidor de Joventut, Festes i Esports, manifesta que el recorregut, 

la cursa és un dissabte, i el diumenge següent els del PIRI, que són els organitzadors, 

agafen un equip de voluntaris i recullen tot el tram. Tot el recorregut van passant, fan la 

cursa una altra vegada recollint-ho tot. No hem trobat res.  
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La Sra. Maluquer manifesta que no heu trobat res? 

El Sr. Teodoro manifesta que no hem trobat res de... 

La Sra. Maluquer manifesta que no m’ho crec. 

El Sr. Teodor manifesta que no, no, no hem trobat de restes, ni brutícies, ni cap desperfecte. 

Després de la neteja. Clar, clar.  

La Sra. Maluquer manifesta ah, d’acord. És que jo ara entenia que havien anat... 

El Sr. Teodoro manifesta que no, no, nosaltres, nosaltres no hem trobat res. Ells, després de 

la neteja, ho han deixat tot bé, com cada any fan, eh? 

La Sra. Maluquer manifesta que d’acord. I el nivell d’inscripció de gent de Cabrera en 

aquesta cursa? 

El Sr. Teodoro manifesta que això ho desconec. Puc preguntar-ho.  

La Sra. Maluquer manifesta que molt bé. Si ens n’informes, t’ho agrairem.  

Després, nosaltres també aquí, arran d’una demanda del Sr. Meroño, que s’ha parlat del 

centre cívic del Pla de l’Avellà, a nosaltres, com a Gent per Cabrera, sí que ens agradaria 

també, així com hi ha aquesta comissió sobre Cal Conde, que es pogués crear una comissió 

per al seguiment del patrimoni, vostè ja ha apuntat una mica que volia que hi participéssim, 

però sí que estaria bé, doncs, fer una planificació global, no?, sobretot per saber de quins 

locals disposem, i com repartir bé les activitats. Estem d’acord també amb el fet que no es 

dupliquin els equipaments, eh?, que som un poble i, per tant, s’ha de fer servir el que calgui. 

Després, un altre tema, que és el mercat. És que ho sento, sóc l’última i clar, ara tothom ja té 

pressa per marxar. Hem de fer un Ple el mes, Sr. Jordi Mir.  

El Sr. Alcalde manifesta que clar, aquest porta l’acumulació de dos mesos. Vacances... 

La Sra. Maluquer manifesta que ja veurem, ja li ho diré el proper, doncs.  

El mercat del Pla de l’Avellà, que realment, bé, hi ha queixes perquè es talla tot un carrer per 

a una parada o dues, eh? I potser estaria bé ubicar-lo en una de les places, o en un espai 

que realment no comportés tot aquest tall de trànsit, etcètera. Jo no dic que no sigui útil la 

parada de fruita per a la gent del Pla, però que s’hauria de revisar.  

Doncs, res més, gràcies. 

El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Doncs, prenem nota de les seves aportacions, i les 

agraïm.  

El tema de Viles Florides, li contestaré jo, perquè la Sra. Cortada no pot conèixer bé com va 

néixer, els objectius que té i demés. L’objectiu que es persegueix amb això de Viles Florides, 

que es va estenent i cada cop són més municipis de Catalunya que s’hi apunten, és per fer 
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promoció del municipi, no només a nivell turístic, sinó, bé, per donar-li un segell de qualitat al 

municipi, que no està exclusivament vinculat a l’estètica de les flors, que això és el que molts 

cops ens pensem. Perquè, si, en dir «Viles Florides»... A França es veu que sí que és així, 

que només puntuen i valoren l’enjardinament i les flors. Aquí no, aquí ve un veritable tribunal, 

l’hauríeu de veure, eh?, són quatre persones que ens comencen a preguntar de dalt a baix 

un munt de coses, que revisen el que hem dit d’un any per l’altre, i en base a això puntuen.  

I què valoren? Valoren el tema de la cura general del medi ambient per part del municipi, i 

valoren el tema de l’estalvi energètic. Per exemple, la caldera de biomassa segur que ha 

puntuat, la voluntat de l’Ajuntament d’instal·lar una caldera de biomassa, això segur que ho 

han valorat. Vull dir que valoren molts aspectes, més enllà de l’estètica purament de les flors. 

I pensem que és un element que nosaltres volem consolidar-lo de cara a l’any que ve, va 

començar, com moltes coses, una mica provem a veure què fem, s’ho va prendre molt 

seriosament el regidor de Promoció Econòmica de l’anterior mandat, i la idea és consolidar-

ho, i, bé, tenir-ho com a segell de qualitat del municipi de Cabrera de Mar.  

Perquè entenem que és una cosa que anirà a més. Cada any s’hi apunta un 15 o un 20 per 

cent més de municipis, de tots els «tamanys», de totes les mides, eh?, no només ciutats, hi 

ha poblets molt petits. Entenem que és independent de la mida de la població. Molt bé.  

Quedava per contestar alguna cosa més? No, perquè el Sergi li ha contestat... Sr. Antoni 

García, endavant. 

El Sr. García manifesta que jo és que... Se’m sent bé? Sí? D’acord. Si és que em permeteu, 

ja sé que és tard, eh?, però el que volíem proposar del que l’Anna ha dit, que m’imagino que 

la participació d’abans entre tots plegats una mica ha fet que estigués una mica empipada i 

que es deixés alguna cosa, no? A veure, pensem que un dels nostres..., que un dels punts 

del nostre programa era la gestió del patrimoni, parlant també de la seva sostenibilitat, no 

únicament d’usos, no? Perquè el nostre patrimoni actual, tant Cal Conde com Can Bartomeu 

com el que ara ens caurà de Can Modolell, pensem que necessita una planificació a mig 

llarg termini, d’usos i de manteniments, d’acord? 

Això lògicament s’ha de debatre molt, perquè lògicament estàs hipotecant governs anteriors, 

i possiblement alguna generació posterior. Però jo crec que és un..., nosaltres pensem que 

és un tema que no s’està fomentant prou, és un tema econòmic important, perquè cada any 

que passa i que es fa el manteniment mínim perquè no entri l’aigua per la coberta, però que 

no és suficient, s’està incrementant el cost econòmic i social, per la manca d’ús d’aquell 

equipament.  

Llavors, la nostra proposta quina és, no? Crear una comissió com la que vostè va crear, de 

Cal Conde, que penso que ha sigut positiu, hi ha hagut els seus moments bons i els seus 

moments negatius, però crec que al final és positiu, en la qual siguem capaços de 

calendaritzar a mig-llarg termini, usos i manteniments en el nostre patrimoni. Pensem que no 

pot passar d’aquesta legislatura. Inclús hauríem de començar a invertir ja, inclús una mica 

diria planificar i consensuar entre tots que una part del pressupost de les inversions anuals 

vagi a aquesta planificació, eh?  
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Segurament aquí he aixafat una mica la seva participació, de l’Anna, pobre, però és que 

pensem... Sí, perquè estava cabrejada, eh? Pensem que això és molt important. Pensem 

que els pisos de Cal Conde, i aquest canvi, és molt important, però és que tenim un 

patrimoni considerable, que jo penso que mereix molta més atenció de la que possiblement 

jo aparentment veig. I no ho dic des de la crítica, eh?, sinó que hi ha altres temes a fer i tal. 

Això és el que els proposem, eh? 

El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. doncs, prenem nota, nosaltres també ho teníem com a 

compromís, no el manteniment sinó decidir entre tots els usos a donar a cada equipament. 

Són dues coses que poden anar lligades. Molt bé. 

Alguna cosa més? No? Això és tot? Doncs, acabem el Ple. Un moment, s’aixeca la sessió, i 
ara donem pas a les preguntes del públic.  

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

 
Vist i Plau,  

El Secretari      L’Alcalde 
 

 

 

 

 


