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Ple ordinari de data dotze de novembre de dos mil quinze. 
 
A Cabrera de Mar, comarca del Maresme, a dotze de novembre 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 molt bon vespre a tothom. Benvinguts a la sessió ordinària del 
ple corporatiu corresponent al dia dotze de novembre 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. 
Algú té esmenes? Per part de l’equip de govern? Comencem? No? Jo tinc algunes. (Veu de 
fons.) Comencem per l’equip de govern primer, si no t’importa.  

De la pàgina 25, en el primer paràgraf, a la penúltima línia, cap al mig, diu: «I després, per 
últim, ja a l’apartat de millores...», no. En lloc de «ja a l’apartat», hauria de dir «hi ha l’apartat 
de millores». «Hi ha», no «ja a».  

A la pàgina..., a la pàgina 44, al tercer paràgraf, la cinquena línia començant per baix, diu: 
«Són 5000», no, són 50.000, falta un zero. S’entén, perquè després ho torna a dir, però per 
si de cas, hi falta un zero.  

I després, a la pàgina 56, en el primer paràgraf, la cinquena línia, diu: «Estava allà com a 
regidor.» No, ha de dir: «Estava jo com a regidor.» I això és tot per part meva. El senyor Abel 
ha dit que tenia alguna esmena.  

Intervé el senyor Abel per manifestar que bon vespre a tothom. A veure, a la pàgina 13, al 
segon paràgraf, diu: «Set vots a favor, 4 de CIU i un d’ICM.» No, seran 7 a favor, 4 de CIU, 2 
d’Esquerra i 1 d’ICM, no? Correcte?  

A la pàgina 21, «les calderes es fan velles i amb el temps, doncs...», falta «no combustionen 
igual», falta el «no». (Veu de fons.) Perdó, a la línia 8.  

A la pàgina 35, al quart paràgraf, aquí hi ha un lio que... «Evidentment que a més a més... És 
que aquí, a les platges...» Aquí hi ha més «més» dels que pertoquen. A la segona línia ha de 
dir: «Només fan que parlar.» Pàgina 35. Paràgraf quart, segona línia. (Veu de fons.) «Només 

fan que parlar.»  
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A la pàgina 48, al quart paràgraf... Línia segona, «abans de començar amb el que tinc per 
aquí...», posa «ha parlat...». No, «s’ha parlat». Falta «s’ha». (Veu de fons.) Quaranta-vuit, 
quart paràgraf. Segona línia. Posa: «Començar amb el que tinc per aquí. «S’ha parlat» és 
que el jo vaig dir, i aquí posa «ha parlat». A més, no té sentit, «ha parlat» no té sentit.  

Pàgina 50, tercer paràgraf, línia 8, a la vuitena línia, «que no es titularitzava» no és, jo vaig 
dir «que no s’utilitzava», «utilitzava», i aquí posa «no es titularitzava». El correcte és 
«utilitzava».  

A la dotzena línia... A la dotzena línia posa: «I que som molts». És «són», no «som». Jo no 
vaig dir que... És que no dic «som» perquè jo normalment no passo, per això... 

A la tretze, a la línia tretzena, «arribarà». No, «acabarà», vaig dir «acabarà l’estiu».  

Pàgina 52, al tercer paràgraf, a la tercera línia, «ens va dir que nosaltres teníem l’error». No, 
l’error no, «la raó». L’error no.  

I a la pàgina 54... Això està corregit, perquè a la còpia que tenia jo no... Aquí no surt. Val, 
res, és que posava Abel i Mir al darrere, posava senyor Abel i Mir, però veig que no surt 
aquí. Jo ho he tret de la còpia que vau enviar per correu electrònic, però aquí veig que no 
està duplicat. No, no. Res més.  

Intervé el senyor alcalde per manifestar que molt bé. Gràcies. Sí, senyor Meroño? 

Intervé el senyor Meroño per manifestar que sí, jo seré molt breu, eh?, només tinc dues.  

A la pàgina 39, a l’últim paràgraf, la primera línia diu: «El senyor alcalde manifesta que l 
passem...», hi ha una ela aquí penjada.  

I a la pàgina 11, hi ha una paraula que té un interrogant entre parèntesi, que és «vam», que 
la va dir la senyora Maluquer. Entenc que es refereix a un ressalt. S’està mirant la paraula 
VAM? No existeix, i m’imagino que és per això que el senyor secretari ha posat l’interrogant 
entre parèntesi. Bé, no sé si... Corregir-ho per ressalt, bony, banda rugosa o alguna cosa 
així. I ja està, eh? 

Intervé el senyor alcalde per manifestar que d’acord, gràcies. De Gent per Cabrera no hi 
havia esmenes? (Veu de fons.) No, no, es refereix al pas elevat, al reductor de velocitat. Molt 

bé, doncs, donem per aprovada l’acta.  

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. 
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3. URBANISME 

3.1 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA, SI ESCAU, CANVI DE 
SISTEMA D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA CAL CONDE (PA-11) 

Passem, doncs, al punt 3.1, que és la resolució de les al·legacions i aprovació definitiva, si 
escau, del canvi de sistema d’actuació urbanística a Cal Conde, PA11.  

Ens informa i ens presenta aquest tema la regidora d’Urbanisme i Serveis Interns, Núria 
Pera. Quan vulguis, Núria.  

Intervé la senyora Pera per manifestar que hola, bona nit. Bé, aquest punt de l’ordre del dia 
fa referència, com deia l’alcalde, al canvi de sistema d’actuació urbanística del polígon 
d’actuació número 11 de Cal Conde. Durant el període d’exposició públic d’aquesta proposta 
de canvi de gestió, de compensació o cooperació en el polígon d’actuació de Cal Conde, 
s’ha presentat una sola al·legació formulada per la senyora Alícia Escolà.  

La senyora Alícia Escolà, en l’al·legació presentada, passa a relacionar, com a propietària de 
part dels terrenys de l’àmbit de Cal Conde, tot un seguit de fets de caire econòmic i jurídic 
que han tingut o tenen lloc entre persones físiques i jurídiques, que són o estan titulars de 
drets sobre determinades finques del polígon, que podrien comportar el bloqueig de les 
disponibilitats de la finca. També manifesta que degut a què el POUM de Cabrera no ha 
estat publicat fins el dia 17 de juliol de 2015, no es pot parlar d’inactivitat dels propietaris.  

Dit això, cal esmentar que la Llei d’urbanisme determina en el títol quart, capítol segon, les 
obligacions de pagament de les despeses d’urbanització i les mesures en cas 
d’incompliment. Atenent el conveni urbanístic de 2009, la propietat es comprometia a 
presentar a l’ajuntament una modificació de pla per tal de possibilitar l’assoliment de les 
qualificacions i aprofitaments urbanístics dels sectors segons el pactat al conveni, i a iniciar 
les obres d’urbanització en un termini de tres mesos, i finalitzar-les en el termini de dotze 
mesos. Aquesta modificació fou aprovada definitivament el 16 de juliol de 2009, i el POUM 
l’únic que ha fet és incorporar-la, sense modificar cap paràmetre. El polígon no estava 
condicionat a l’aprovació del POUM, i es podia executar a partir de la data d’aprovació de la 
modificació puntual l’any 2009.  

Per tot això, per tot l’exposat, i segons l’informe que ha emès el secretari i interventor de 
l’Ajuntament de Cabrera, es procedeix a la desestimació de les al·legacions formulades per 
la senyora Alícia Escolà Fortuny, i a l’aprovació definitiva i posterior publicació en el BOP i el 
DOGC del corresponent acord.  

Moltes gràcies. 

Intervé el senyor alcalde per manifestar que molt bé. Gràcies a tu, Núria. Donem la paraula 
als grups. Senyor Meroño, Partit Socialista? No? Senyor Abel, d’Alternativa Independent? 
No? Gent per Cabrera? No? 

Doncs, sotmetem aquest punt a votació. 

Vots a favor? 

Molt bé. Doncs, queda aprovat per unanimitat, 11 vots a favor.  
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Sotmès l’assumpte a votació, el Consistori per unanimitat (4 CiU, 2 ERC, 3GxC, 1 PSC i 1Ai-

CM), 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. 

4. PRESIDÈNCIA 

4.1. APROVACIÓ SERVEIS ESSENCIALS I PRIORITARIS AJUNTAMENT DE CABRERA 

DE MAR 

Passem, doncs, al següent punt, que és l’aprovació dels serveis essencials i prioritaris de 
l’Ajuntament de Cabrera de Mar.  

Bé, aquest punt el que pretén és definir quins són aquells serveis que l’ajuntament considera 
essencials i prioritaris, per tal que quan la llei ho permeti puguem contractar de manera 
excepcional persones que puguin ajudar a donar aquest servei, més enllà del que ja estem 
donant a dia d’avui. És a dir, l’LRSAL, la Llei de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració local, el que impedeix des de fa uns anys és que els ajuntaments puguin 
contractar. Perquè es pugui fer, de manera excepcional i molt justificada, necessites 
prèviament haver definit quins són aquells serveis que l’ajuntament considera essencials i 
prioritaris. 

I bé, el que fem és declarar el següents: l’enllumenat públic i protecció contra la 
contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica en les zones urbanes; el cementeri; la recollida 
de residus; la neteja viària; l’abastament domiciliari d’aigua potable i clavegueram; l’accés als 
nuclis de població i pavimentació de les vies públiques... Són molts, eh?, ja us aviso. El parc 
públic; biblioteca pública; tractament de residus; urbanisme, tot el que fa a planejament, 
gestió, execució i disciplina urbanística; protecció i gestió del patrimoni històric, promoció i 
gestió de la «vivenda» de protecció pública amb criteris de sostenibilitat financera; 
conservació i rehabilitació de l’edificació, llicències d’inspecció i control preventiu; l’avaluació 
i informació de situacions de necessitat social i l’atenció immediata a persones amb situació 
o risc d’exclusió social; la funció de fe pública, assessorament legal preceptiu; la funció de 
control i fiscalització interna de la gestió econòmica, financera i pressupostària; els serveis 
de comptabilitat, tresoreria i recaptació. 

En segon lloc, declarar que els següents sectors tenen la naturalesa de prioritaris: policia 
local; protecció civil; prevenció i extinció d’incendis; trànsit, protecció de la salubritat pública 
en els termes de l’article 52 de la Llei de salut pública; promoció de l’esport i instal·lacions 
esportives; promoció de la cultura i equipaments culturals; suport a l’educació en els termes 
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que preveu l’LRSAL i el decret de 17 de juny, contractació; recursos humans, registre; 
defensa jurídica, tramitació i gestió electrònica de procediments administratius.  

I en tercer lloc, el que fa és declarar les competències i serveis públics prioritaris de caràcter 
impropi, que són l’ocupació, l’escola d’adults, transport públic, promoció econòmica i turisme.  

I aquests són els serveis que definim com a essencials i prioritaris. Donem la paraula als 
grups que no estan al govern. El senyor Meroño no vol dir res. Senyor Abel, tampoc? Gent 
per Cabrera, Anna Maluquer, no?  

Bé, doncs, sotmetem aquest punt a votació.  

Vots a favor? 

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

Sotmès l’assumpte a votació, el Consistori per unanimitat (4 CiU, 2 ERC, 3GxC, 1 PSC i 1Ai-

CM), acorda: 

Primer: Declarar Serveis públics essencials de l'Ajuntament, els serveis mínims i essencials 

recollits a l'article 26 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local 

següents: 

a) Enllumenat públic i protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica en les 

zones urbanes. 

b) Cementiri. 

c) Recollida de residus. 

d) Neteja viària. 

e) Abastament domiciliari d’aigua potable i clavegueram. 

f) Accés als nuclis de població i pavimentació de les vies públiques. 

g) Parc públic. 

h) Biblioteca pública. 

i) Tractament de residus.  

j) Urbanisme: planejament; gestió; execució i disciplina urbanística; protecció i gestió del 

patrimoni històric; promoció i gestió de la vivenda de protecció pública amb criteris de 

sostenibilitat financera. Conservació i rehabilitació de la edificació. Llicències inspecció i 

control preventiu. 

k) Avaluació i informació de situacions de necessitat social i la atenció immediata a persones 

en situació o risc d’exclusió social i les prestacions de l’article 25 de la Llei 12/2007, 11 

d’octubre, de serveis socials. 
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l) La funció de fe pública, assessorament legal preceptiu. 

m) La funció de control i fiscalització interna de la gestió econòmica-financera i 

pressupostària. 

n) Els serveis de comptabilitat, tresoreria i recaptació. 

Segon: Declarar que els següents sectors tenen la naturalesa de prioritaris: 

o) Policia local, protecció civil, prevenció i extinció d’ incendis. 

p) Trànsit. 

q) Protecció de la salubritat pública en els termes de l’article 52 de la Llei 18/2009, de salut 

pública. 

r) Promoció de l’esport i instal·lacions esportives. 

s) Promoció de la cultura i equipaments culturals. 

t) Suport a la educació, en els termes que preveu la LRSAL i el Decret-Llei 3/2014, de 17 de 

juny. 

u) Contractació. 

v) Recursos humans. 

w) Registre. 

x) Defensa jurídica. 

y) Tramitació i gestió electrònica de procediments administratius. 

Tercer: Declarar les competències i serveis públics prioritaris de caràcter impropi, a tenor del 

que estableix la Disposició Addicional Tercera del Decret-Llei 3/2014, els següents: 

- Ocupació. 

- Escola d’Adults. 

- Transport públic. 

- Promoció econòmica. 

- Turisme. 

Quart: Aprovar les categories professionals que es consideren prioritàries i que afecten al 

funcionament dels serveis públics essencials: 
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a) Enllumenat públic i protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica en les 

zones urbanes. 

b) Cementiri. 

c) Recollida i tractament de residus. 

d) Neteja viària.  

e) Abastament domiciliari d’aigua potable i clavegueram. 

f) Accés als nuclis de població i pavimentació de les vies públiques.  

g) Parc públic. 

h) Biblioteca pública. 

i) Urbanisme: planejament; gestió; execució i disciplina urbanística; protecció i gestió del 

patrimoni històric; promoció i gestió de la vivenda de protecció pública amb criteris de 

sostenibilitat financera. Conservació i rehabilitació de la edificació. Llicències inspecció i 

control preventiu. 

j) Avaluació i informació de situacions de necessitat social i la atenció immediata a persones 

en situació o risc d’exclusió social i les prestacions de l’article 25 de la Llei 12/2007, 11 

d’octubre, de serveis socials. 

k) La funció de fe pública, assessorament legal preceptiu.  

l) La funció de control i fiscalització interna de la gestió econòmica-financera i pressupostària. 

m) Els serveis de comptabilitat, tresoreria i recaptació.  

En relació als sectors que tenen la naturalesa de prioritaris les categories són: 

n) Policia local, protecció civil, prevenció i extinció d’ incendis. Agents i caporals de la Policia 

Local. 

o) Trànsit. 

p) Protecció de la salubritat pública en els termes de l’article 52 de la Llei 18/2009, de salut 

pública. 

q) Promoció de l’esport i instal·lacions esportives. 

r) Promoció de la cultura i equipaments culturals. 

s) Suport a la educació, en els termes que preveu la LRSAL i el Decret-Llei 3/2014, de 17 de 

juny.  

t) Contractació. 
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u) Recursos humans. 

v) Registre. 

w) Defensa jurídica. 

x) Tramitació i gestió electrònica de procediments administratius.  

En relació als serveis públics i competències prioritàries de caràcter impropi, a tenor del que 

estableix la Disposició Addicional Tercera del Decret-Llei 3/2014, les categories 

professionals són: 

- Ocupació. Personal plans ocupació. 

- Escola d’Adults. Professor escola d’adults. 

- Transport públic urbà. Tècnic de transports. 

Cinquè: Aprovar les directrius que hauran de regir la cobertura de les necessitats de 

personal: 

1) Com a regla general, durant l'exercici 2016 no es procedirà al nomenament de funcionaris 

interins ni a la contractació de personal laboral temporal, ni a les substitucions de personal, 

llevat que es tracti d'un supòsit urgent i que no es pugui ajornar. Aquesta excepció s'aplicarà 

només amb relació als serveis, funcions i categories que la Corporació ha considerat 

prioritàries o essencials. 

2) Aquestes contractacions que es puguin realitzar per als serveis declarats essencials o 

prioritaris, no podran excedir en cap cas, de les consignacions pressupostàries del Capítol I 

del pressupost de personal 2016, amb la limitació referida al corresponent a l’exercici 2015. 

3). Es podrà realitzar convocatòria de promoció interna per al manteniment dels serveis 

essencials i prioritaris, sense que s’hagi de recórrer a la incorporació de personal de nou 

ingrés, quan així es justifiqui i sempre que la convocatòria s’acompanyi de l’amortització de 

les places que restin vacants en el grup immediat inferior. 

Sisè: Publicar aquest acord per a general coneixement. 

4.2. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LES FESTES LOCALS PER A 

L’ANY 2016 

El següent és l’aprovació, si escau, de la modificació de les festes locals per a l’any 2016. En 
el ple anterior, si recorden, vam aprovar declarar les dues festes locals el dia 1 d’agost i el 16 
de maig. Doncs, bé, posteriorment a aquesta aprovació per part del consistori, el dia 16 de 
maig va ser declarat com a festa de Catalunya per part de la Generalitat, atès que la diada 
cau en diumenge aquest any, amb la qual cosa hem de tornar a escollir una altra festa local.  

Per tant, la proposta és mantenir l’1 d’agost, que ja l’havíem seleccionat, i en lloc del 16 de 
maig, que serà festa igualment però seleccionada per la Generalitat, no per nosaltres, doncs, 
proposem el 31 d’octubre de 2016, que és previ al dia 1 de novembre, que cau en dimarts, el 
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31 d’octubre és un dilluns, amb la qual cosa, plantegem un pont de quatre dies, un cap de 
setmana llarg. Aquesta és la proposta que fa l’equip de govern. Alguna cosa que vulguin 
comentar? No? O proposició? No?  

Doncs, ho sotmetem a votació. 

Vots a favor? 

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

Sotmès l’assumpte a votació, el Consistori per unanimitat (4 CiU, 2 ERC, 3GxC, 1 PSC i 1Ai-

CM), acorda: 

Primer: Acordar la substitució del dia 16 de maig pel 31 d’octubre de 2016 com a festiu de 
caràcter local del nostre municipi. 
 
Segon: Notificar el present acord 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 tant àmpliament com sigui menester i en dret es 

requereixi per a l’efectivitat dels presents acords. 

4.3. AUTORITZACIÓ, SI ESCAU, DE L’AJUNTAMENT DE CABRERA DE MAR AL 
CONSELL COMARCAL DEL MARESME PER ENCARREGAR-SE DEL TRACTAMENT DE 
LES DADES PERSONALS DE LA PLATAFORMA DIBA-HESTIA 

Passem al següent punt, que és l’autorització, si escau, de l’Ajuntament de Cabrera de Mar 
al Consell Comarcal del Maresme per encarregar-se del tractament de les dades personals a 
la plataforma DIBA-HESTIA.  

Ens presenta aquest punt la regidora d’Urbanisme i Serveis Interns, Núria Pera. Quan 
vulguis.  

Intervé la senyora Pera per manifestar que d’acord. Una mica d’antecedents, o fets. El 
Consell Comarcal del Maresme actua com a àrea bàsica en matèria de serveis socials a 
municipis inferiors a 20.000 habitants. Es dóna el cas que s’ha canviat la plataforma de 
tractament de les dades personals, la qual cosa fa que l’Ajuntament de Cabrera de Mar hagi 
d’autoritzar el Consell Comarcal del Maresme perquè es pugui encarregar del tractament a 
través de la plataforma DIBA-HESTIA. Per tot això, es proposa l’adopció dels següents 
acords.  

Primer: l’Ajuntament de Cabrera de Mar, com a responsable dels fitxers, autoritza al Consell 
Comarcal del Maresme encarregar-se del tractament de les dades personals contingudes en 
la Plataforma DIBA-HESTIA.  

Segon: l’Ajuntament de Cabrera de Mar, com a responsable del fitxer, i el Consell Comarcal 
del Maresme com a encarregat del tractament, es comprometen a complir els requeriments 
formatius previstos a la Llei orgànica 15/99 de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal.  

Tercer: el Consell Comarcal del Maresme tractarà les dades d’acord amb les instruccions 
que el conveni detalla. Queda sota la seva exclusiva responsabilitat qualsevol ús no 
autoritzat que no contempli el conveni. 
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Quart: notificar als interessats el present acord.  

Cinquè: facultar l’il·lustríssim senyor alcalde tan àmpliament con sigui necessari, per fer 
complir aquests acords. 

Moltes gràcies. 

Intervé el senyor alcalde per manifestar que gràcies a tu, Núria. Donem la paraula als grups 
que no estan al govern. No? Alguna cosa? No? 

Doncs, sotmetem el punt a votació. 

Vots a favor? 

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

Sotmès l’assumpte a votació, el Consistori per unanimitat (4 CiU, 2 ERC, 3GxC, 1 PSC i 1Ai-

CM), acorda: 

Primer: Autoritzar al Consell Comarcal del Maresme a encarregar-se del tractament de les 
dades personals a la plataforma DIBA-HESTIA. 
 
Segon: Comunicar els presents acords al Consell Comarcal del Maresme, 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. 
 
CONTINGUT DE L’ACORD PEL QUE FA A PROTECCIÓ DE DADES 

1. L’ajuntament de Cabrera de Mar, com a responsable dels fitxer, AUTORITZA al Consell 

Comarcal del Maresme a encarregar-se del tractament de les dades personals contingudes 

a la plataforma DIBA-HESTIA 

2. L’ajuntament de Cabrera de Mar, com a responsable del fitxer i el Consell Comarcal del 

Maresme com a encarregat del tractament, es comprometen a complir els requeriments  

formatius previstos a la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de 

caràcter personal (en endavant LOPD). 

3. El Consell Comarcal del Maresme tractarà les dades d’acord amb les instruccions que tot 

seguit es detallaran, quedant sota la seva exclusiva responsabilitat qualsevol ús no 

autoritzat en aquest conveni, o en les instruccions expresses que li siguin comunicades pels 

Ens locals adherits. 

El tractament de les dades personals es durà a terme d’acord amb les previsions següents: 

• Les dades facilitades, únicament seran utilitzades per a la realització de les actuacions 

derivades de la gestió dels servies socials d’atenció primària de l’Ens local d’acord amb les 

indicacions del Responsable del Fitxer. 
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• El Consell Comarcal del Maresme, com a encarregat del tractament, adoptarà les mesures 

tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades, sistemes i 

equips que intervinguin en el tractament de les dades de caràcter personal, així com el 

deure de secret atribuïble a totes les persones que intervinguin en qualsevol de les fases del 

tractament, d’acord amb les previsions establertes a l’art. 10 de la LOPD. 

4. El Consell Comarcal del Maresme no utilitzarà les dades de caràcter personal per a cap 

altre finalitat que no sigui per la qual van ser recollides, ni les comunicarà o cedirà a cap 

entitat, empresa o persona diferent de la persona interessada sense l’expressa autorització 

de l’Ens local adherit. 

5. En el supòsit d’extinció de l’acord, el Consell Comarcal del Maresme procedirà a retornar 

totes les dades de què disposi, tant les emmagatzemades en suports informàtics com les 

que es trobin en suport paper. 

6. El Consell Comarcal del Maresme adoptarà les mesures de seguretat previstes en el 

Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 

protecció de dades de caràcter personal, aprovat pel R.D. 1720/2007, de 21 de desembre. 

En concret haurà de contemplar i implementar les mesures de seguretat del nivell Alt, les 

quals es concreten en les següents: 

o Elaborar el document de seguretat de nivell Alt, en el qual hi constaran les mesures de 

seguretat i els procediments tècnicoadministratius que s'implementaran per garantir la 

seguretat de les dades i els sistemes en què es continguin. 

o Confecció d’una relació de persones autoritzades a accedir a la informació amb indicació 

del nivell d’accés autoritzat. 

o Descripció del mecanisme d’identificació i autenticació dels usuaris en l’accés al sistema 

d’informació. 

o Implantació d’un registre que reculli el tipus d’incidència, el moment en què s’ha produït, la 

persona que la notifica i la persona que rep la comunicació i els efectes derivats de la 

incidència, les recuperacions que es realitzin, l’operador que l’executi i les incidències que 

es poguessin produir. 

o En el cas que es produeixi una incidència, i un cop complimentat el registre de la mateixa, 

es farà arribar aquesta informació a l’Ens local responsable del fitxer objecte de la 

incidència. 

o Existència d’un procediment que permeti l’emmagatzematge dels accessos a la 

informació, amb indicació de l’usuari, la data i hora d’accés, el tipus d’accés i els registres 

als quals s’ha accedit. 

o Habilitació dels mecanismes de seguretat necessaris en les comunicacions en allò que es 

refereix a l’intercanvi de dades a través de xarxes públiques (Internet) de tal manera que es 

garanteixi la privacitat i la integritat de les dades transmeses. 
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7. Atesa la titularitat de l’ens local signant de l’assistència a les persones, correspondrà a 

cada ens local, que encomana l’exercici de les competències, l’acompliment de les 

obligacions assenyalades a l’article 20 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13.12 (de Protecció 

de Dades de Caràcter Personal) i a la resta de normes concordants. 

L’exercici d’aquestes competències i el compliment de les obligacions s’entenen sense 

perjudici de l’adhesió a les mesures de coordinació voluntària que, proposades pel Consell 

Comarcal, fossin acceptades per l’Ens Local que encomana. 

8. S’autoritza a l’encarregat del tractament a subencarregar o subcontractar aquells treballs 

necessaris per al correcte manteniment i gestió de les dades. El subencàrrec o 

subcontractació serà comunicada al responsable del fitxer posant a la seva disposició còpia 

de la documentació on s’hauran especificat entre d’altres les obligacions de l'art.12 de la 

LOPD. 

9. L’encarregat pot comunicar les dades a altres encarregats del tractament del mateix 

responsable, expressament designats per a la mateixa finalitat o una que sigui compatible. 

10. El Consell Comarcal del Maresme vetllarà/col·laborarà amb l’Ens local per a què els 
subencarregats del tractament ajustin la seva actuació a la normativa vigent en matèria de 
protecció de dades de caràcter personal. 

4.4. RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 24 DE 
SETEMBRE DE 2015, D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ PER A LA GESTIÓ DEL PROJECTE PAE DEL MARESME, 
REACTIVACIÓ DE POLÍGONS D’ACTIVITAT ECONÒMICA DEL MARESME 

Passem, doncs, al següent punt, que és el 4.4, ratificació de l’acord de la junta de govern 
local de data 24 de setembre de 2015, d’aprovació de la modificació del conveni de 
col·laboració per a la gestió del projecte PAE del Maresme, reactivació de polígons d’activitat 
econòmica del Maresme. 

Ens presenta aquest punt la regidora de Promoció Econòmica, la senyora Maria José 
Cortada. Quan vulguis. 

Intervé la senyora Cortada per manifestar que bona tarda. El conveni de PAE, projecte de 
polígons d’activitats econòmiques del Maresme, va estar aprovat en el seu inici el 16 de 
desembre del 2014 per junta de govern, i ratificat al ple del 15 de gener del 2015. Però 
aquest conveni ha estat modificat en alguns punts, en reunió feta el juny. 

Amb data del 24 de setembre, la junta de govern va aprovar la modificació del conveni. 
Aquesta modificació fa referència en primer lloc al punt que diu «compromís a entitats», el 
punt 9A, i del qual s’afegeix el següent: «Per a l’execució de plans d’acció proposats per la 
comissió, serà necessària la redacció d’annexes al present conveni, que hauran de ser 
aprovats per les entitats signants.» 

I s’incorpora un punt més, que és l’11A, incorporacions i rescissions, i que diu així: «Es pot 
adherir qualsevol municipi del Maresme o qualsevol entitat que desenvolupi la seva activitat 
amb relació amb l’objecte del conveni. Per adherir-se, cal que l’òrgan competent del municipi 
o entitat ho aprovi i ho comuniqui amb document amb registre d’entrada a l’Ajuntament de 
Sant Andreu de Llavaneres, que s’ocuparà de comunicar-ho a la resta de membres per 
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correu electrònic. Si en el termini d’un mes des de la recepció de la comunicació cap 
membre no s’imposa, s’entendrà consentida i es formalitzarà en una addenda.» 

Aquests són els dos punts a modificar i aprovar.  

Intervé el senyor alcalde per manifestar que gràcies. Algun comentari a fer Sí, senyor 
Meroño, del Partit dels Socialistes de Catalunya. 

Intervé el senyor Meroño per manifestar que sí, hola, bona nit. Hi votaré a favor, el que 
passa és que vull que consti en acta que aquesta documentació s’ha rebut avui per mail. 

Només això. La modificació del conveni.  

Intervé el senyor alcalde per manifestar que el senyor Abel, no? Cap comentari? Gent per 
Cabrera, senyora Maluquer? 

Intervé la senyora Maluquer per manifestar que sí, bon vespre a tothom. Jo voldria dir que, 
efectivament, s’ha rebut avui aquesta informació, però de tota manera jo és una informació 
que ja vaig demanar la darrera setmana d’octubre als serveis de l’ajuntament, i encara no se 
m’havia respost. Perquè això ja ho vaig veure jo, que havia sortit en una acta de junta de 
govern, i com que no s’especificava quina era la modificació, vaig sol·licitar-ho per escrit, i 
hores d’ara encara no se m’havia respost. 

De tota manera, m’agradaria que el Toni García, de Gent per Cabrera, també plantegés un 
argument en aquest aspecte. Una aportació.  

Intervé el senyor García per manifestar que sí, bon vespre. A veure, nosaltres el que 
pensem, i al nostre programa estava, fomentar la instal·lació d’empreses aquí, a Cabrera, 
no? Llavors, el que aquí proposem és crear una comissió entre les persones que tinguin sòl 
aquí, al poble..., les que tinguin sòl al poble i els propietaris de les naus, que es pot crear el 
tema aquest, sobretot per fer un pacte conjunt de l’estament públic i aquesta comissió 
d’entitats privades, per tal de fomentar la instal·lació i fer un paquet de mesures juntes.  

Aquí no és el moment d’estendre’ns ara, però jo penso que això podia ajudar per després 
relacionar-se amb associacions de pimes i altres entitats, per intentar oferir les coses que hi 
ha aquí, a Cabrera. Forma part una mica del que els vam dir a l’inici, de la pro activitat que 
nosaltres pensem que ha de tenir el gestor públic aquí, una mica actual, no? No m’hi 
estendré més, eh? És a dir, crear una comissió entre persones que poden vendre sòl, o 
transformar sòl, amb propietaris de naus que estiguin en aquests moments buides. Aquesta 
comissió, amb una periodicitat de cada tres mesos, quatre, sobretot per establir un paquet, 
que l’ajuntament pot analitzar si vol oferir algunes mesures fiscals menors durant un cert 
període. Si el llogater, l’arrendatari vol també planificar durant uns mesos un lloguer tou. És a 
dir, bàsicament fer alguna cosa més del que possiblement estiguem fent ara. Que no ho dic 
des de la crítica, sinó des que es pot sumar.  

Intervé el senyor alcalde per manifestar que d’acord. Doncs, recollim la seva aportació. 
Sempre hauríem de vetllar perquè això fos compatible justament amb el conveni que tenim 
signat amb el PAE del Maresme, que el que fa és oferir conjuntament tots els polígons, naus 
buides i sòls edificables dins de polígons industrials, per a empreses internacionals que els 
puguin interessar de manera conjunta, a nivell de tota la comarca del Maresme. Hauríem de 
mirar que això que proposa vostè fos compatible justament amb el que fa... 

(Veus de fons.) 
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A veure, si us plau, acosteu-vos al micro quan parleu, si no... No se sent bé.  

Intervé la senyora Cortada per manifestar que aquells que puguin tenir terres o així, el que hi 
ha en marxa és un estudi que subvenciona la Diputació, i que això està ja en marxa, i és 
veure tots els locals que tenim buits a Cabrera, que és una mica per on vas, per veure si a 
partir d’aquest estudi, i saber tots els locals i comerços en què es pugui fer, què es pot 
arribar a proposar, no?, perquè no quedin buits i que vinguin empreses noves, que s’hi 
instal·lin, i que desenvolupin tot el polígon en marxa, no? Això està... 

Intervé el senyor García per manifestar que has acabat, Maria José? Jo, si és que em 
permeten, això m’ho he estat mirant, i això és que posem moltíssima informació a l’abast de 
molta gent, i estem esperant que la gent s’ho miri, no? I jo el que estava proposant és ser 
proactius amb aquesta activitat, és a dir, jo no he d’esperar que em comprin, he de vendre. 
Aquesta és la diferència, no? I en aquest cas que deies, jo ho celebro, però sempre el que 
puguis fer tu és molt més directe i molt més actiu que si espero que m’ho acabin fent. No sé, 
així ho pensem nosaltres, eh? 

Intervé el senyor alcalde per manifestar que molt bé, d’acord. Gràcies. Sotmetem aquest 
punt a votació.  

Vots a favor? 

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

Sotmès l’assumpte a votació, el Consistori per unanimitat (4 CiU, 2 ERC, 3GxC, 1 PSC i 1Ai-

CM), acorda: 

Primer: Ratificar l'acord de la Junta de Govern Local de data 24 de setembre de 2015 
d'aprovació de la modificació del conveni de col·laboració per a la gestió del projecte PAE del 
Maresme (Reactivació de Polígons d'Activitat Econòmica del Maresme) 
 
Segon: Notificar els presents acords a la FAGEM, l’UPIC i l’Ajuntament de Sant Andreu de 
Llavaneres, als efectes procedents. 
 
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 

5. SERVEIS 

5.1. ADJUDICACIÓ, SI ESCAU, DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE RECOLLIDA 
INTEGRAL I TRANSPORT DE RESIDUS DE CABRERA DE MAR, I DEL SERVEI DE 
RECOLLIDA SELECTIVA I TRANSPORT DE CABRILS 

Passem al següent punt, que és l’adjudicació, si escau, del contracte del servei de recollida 
integral i transport de residus de Cabrera de Mar, i del servei de recollida selectiva i transport 
de Cabrils.  

Ens presenta aquest punt el regidor d’Obres, Serveis i Sostenibilitat, el senyor Enric Mir. 
Quan vulguis, Enric.  

Intervé el senyor Mir per manifestar que bon vespre. Bé, aquest punt és el tema del contracte 
del tema de la recollida de la brossa de Cabrera de Mar. Això, en el ple del mes de juliol es 
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va fer i es va aprovar la concessió, i es va fer l’adjudicació del servei de recollida integral i 
transport de residus de Cabrera de Mar, i el servei de recollida selectiva i transport, val? 

Un dels licitants va presentar un recurs davant del Tribunal Català de Contractes del Sector 
Públic, amb el qual no estava d’acord, i va fer una sèrie d’al·legacions. Hem estat esperant la 
seva resolució, no s’ha pogut fer res, i el dia 21 d’octubre el tribunal va resoldre. Ens va 
arribar la resolució, i ens va dir el següent: «Estimar parcialment el recurs interposat pel 
senyor DDF i el senyor JPC, en nom i representació de l’empresa Arca del Maresme, contra 
l’adjudicació del contracte de servei de recollida integral i transport de residus al municipi de 
Cabrera de Mar, i del servei de recollida selectiva i transport del municipi de Cabrils, 
expedient 2014/1.051, en el sentit indicat en el fonament jurídic vuitè d’aquesta resolució. 
Aixecar la suspensió automàtica de l’adjudicació prevista en l’article 45 del TRLCSP, a 
l’empara del que disposa l’article 47.4. Declarar que no s’aprecia la concurrència de mala fe 
o temeritat en la interposició del recurs, per la qual cosa no exclou la interposició de la sanció 
prevista en l’article 47.5 del punt TRLCSP, i notificar aquesta resolució a totes les parts.» 

Aquesta resolució l’únic que deia era que s’havia de fonamentar i argumentar el nivell de 
puntuació que havien tingut els tècnics per fer l’adjudicació pel tema d’aquesta licitació, val? 
Llavors, els serveis tècnics el que han hagut de fer ha sigut emetre un informe, reunir-se, 
identificar l’expedient i justificar, de cada punt dels quals es donava la puntuació, per què se 
li ha donat a cada licitador la quantitat de punts que són els que han fet que al final l’empresa 
adjudicatària fos la que va guanyar el concurs. Aquest informe s’ha fet, a les empreses se’ls 
ha justificat per què se li van donar tots aquests punts, i on es ratifica que l’adjudicació per 
part nostra és la correcta, i entenem que amb això ja n’hi ha prou per poder tirar endavant el 
procediment, s’aixecaria la suspensió i es podria aprovar definitivament en aquest ple. 
Llavors, el que presentem és l’adjudicació del servei de recollida de residus, i que ja pugui 
posar-se en marxa.  

Intervé el senyor alcalde per manifestar que d’acord. Algun dubte o pregunta, senyor 
Meroño, Partit dels Socialistes? 

Intervé el senyor Meroño per manifestar que sí. Jo comentar que en el moment en què 
nosaltres ens assabentem que aquesta empresa ha posat el recurs, ens posem en contacte 
amb altres ajuntaments per tenir antecedents i assabentar-nos de com funciona aquesta 
empresa, i realment el que ens han donat són males referències en el sentit que –em 
refereixo a Arca, eh?– fan baixades molt agressives, i que després repercuteix molt en el 
servei, i que és política bastant d’empresa, diguéssim, emprenyar els ajuntaments en aquest 
aspecte. Nosaltres hi votarem a favor.  

Intervé el senyor alcalde per manifestar que molt bé, gràcies, senyor Meroño. Algun 
comentari? No? Gent per Cabrera? No? Sí, senyora Maluquer? 

Intervé la senyora Maluquer per manifestar que sí, aquí només volia també comentar un 
tema de procediment. Ens vam reunir la mesa, i de fet l’informe no el teníem, eh? Vull dir que 
de vegades has d’aprovar les coses, actuem de bona fe, però que m’agradaria que hi 
constés, ja que en aquestes actes de les meses no hi consta.  

(Veus de fons.) 

Intervé el senyor alcalde per manifestar que segons el secretari, la documentació ha d’estar 
en el moment en què se celebra la mesa, que és per això que se celebra, i per això la 
debatem conjuntament. Jo, el que diu ell, eh? D’acord.  
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Molt bé. Doncs, sotmetem aquest punt a votació. 

Vots a favor? 

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

Sotmès l’assumpte a votació, el Consistori per unanimitat (4 CiU, 2 ERC, 3GxC, 1 PSC i 1Ai-

CM), acorda: 

Primer: Declarar vàlida la licitació i adjudicar el contracte del servei de recollida integral i 
transport de residus de Cabrera de Mar i servei de recollida selectiva i transport de Cabrils a 
l’UTE FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA I LIMASA 
MEDITERRANEA, SAU, condicionada a l’efectiva constitució de l’UTE, per un import de 
1.486.886,56 €uros més  150.162,16 €uros d’IVA, essent un import total d’1.637.048,72 
€uros, pels 4 anys de durada del contracte, tot d’acord amb el Plec de clàusules 
administratives particulars, Plec de prescripcions tècniques particulars, l’oferta presentada i 
en base a l’informe tècnic de data 5 de novembre de 2015. 
 
Segon: Consignar la part de la despesa corresponent a aquest exercici a l’aplicació 
pressupostària número 22700-1621 i autoritzar la dotació pressupostària a l’aplicació 
corresponent per a les anualitats següents. 
 
Tercer: Notificar el present acord a l’adjudicatari amb indicació que haurà de presentar 
l’acreditació de la subscripció d’una assegurança de responsabilitat civil, i la resta de 
documentació d’acord amb la clàusula 1.26), cas de no haver estat aportada, del Plec. 
Igualment notificar-li que haurà 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 i designació d’un encarregat, que verifiqui en tot moment el 
compliment de la normativa de seguretat e higiene en el treball. Així mateix fer-li 
l’advertiment dels recursos corresponents. 
 
Quart: Notificar el present acord a la resta de licitadors, amb indicació dels recursos 
corresponents, a l’actual adjudicatari de la prestació del servei i a l’Àrea de Gestió 
Econòmica Municipal. 
 
Cinquè: Publicar l’acord d’adjudicació i la formalització del contracte en el Perfil del 
Contractant de l’Ajuntament. 
 
Sisè: Facultar a l’Il·lm. Sr. Alcalde tant àmpliament com sigui menester i en dret es 
requereixi per a l’efectivitat dels presents acords. 
 
Setè: Per tractar-se d’un contracte subjecte a regulació harmonitzada, el present acord es 
susceptible del recurs especial previst en els articles 40-49 del Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre que aprova el text refós de la llei de contractes del sector públic, 
en el termini de quinze dies hàbils comptats a partir de l’endemà del dia en que es notifiqui 
el 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.  
 
Vuitè: Advertir que en virtut d’allò establert en l’article 45 del TRLCSP si l’acte recorregut és 
l’adjudicació, un cop interposat el recurs es suspèn la tramitació de l’expedient de 
contractació. 
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5.2. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES AL 
CONSELL COMARCAL DEL MARESME EN MATÈRIA DE RECOLLIDA, ATENCIÓ I 
ACOLLIDA D’ANIMALS DOMÈSTICS 

Passem al següent punt, que és el 5.2, que és l’aprovació, si escau, del conveni de 
delegació de competències al Consell Comarcal del Maresme, en matèria de recollida, 
atenció i acollida d’animals domèstics. Ens presenta aquest punt la regidora de Promoció 
Econòmica, Serveis a les Persones i Sanitat, Maria José Cortada. Quan vulguis, endavant.  

Intervé la senyora Cortada per manifestar que a veure, a dia d’avui s’havia de fer el 
conveni..., per renovar el conveni per a la recollida, atenció i acollida dels animals 
abandonats a Cabrera de Mar. Aleshores, bé, aquest servei l’estava fent fins ara la fundació 
Daina a SPAM a Mataró, a les instal·lacions de Mataró, val? Aleshores, el conveni que es 
presenta és una delegació de competències per al Consell Comarcal del Maresme.  

Llegiré el conveni, i després explicaré per què pretenc que s’aprovi aquesta delegació de 
competències. Val, es reuneixen, tal... «Manifesten que el Consell Comarcal del Maresme, 
d’acord amb el seu programa d’actuació comarcal, va crear el servei de servei públic 
comarcal delegat d’acollida d’animals domèstics de companyia el 20 de setembre de 2005. 
Va publicar el seu reglament i projecte d’establiment, i va iniciar la prestació del servei a 
divuit municipis de la comarca l’1 de febrer del 2006, mercès als convenis de delegació de 
competències en aquesta matèria al seu favor dels municipis.  

Dos: que l’Ajuntament de Cabrera de Mar està interessat a què el consell Comarcal del 
Maresme presti aquest servei també al seu municipi, i amb aquest fi el ple de la corporació 
municipal, en la seva sessió del dia, adopta l’acord de delegació del servei, i que ambdues 
administracions procedeixen a la formalització del present conveni, i a aquests efectues 
ambdues parts estableixen els següents pactes. 

El primer: mitjançant el present conveni, es concreta la delegació al Consell Comarcal del 
Maresme de les competències municipals en matèria de recollida, atenció i acollida 
d’animals domèstics abandonats, i la prestació per aquest del servei municipal de recollida, 
atenció i acollida d’animals domèstics abandonats.  

Segon: el Consell Comarcal del Maresme tindrà genèricament les facultats i obligacions que 
corresponen en matèria de recollida, atenció i acollida d’animals domèstics abandonats, 
d’acord amb el que estableix la normativa vigent, i les establertes en aquest conveni, en 
particular dels següents: prestar el servei de recollida, atenció i acollida d’animals domèstics 
abandonats, d’acord amb el reglament del servei públic comarcal d’acollida; prestar de forma 
complementària la recollida ordinària d’animals les vint-i-quatre hores del dia, 361 dies l’any, 
tal com es fa amb la recollida d’emergència; establir les vies d’informació continuada i 
d’intercanvi d’informació amb l’ajuntament a fi d’obtenir una gestió eficaç, i que aquest pugui 
tenir un coneixement constant de les prestacions i gestió del servei; presentar anualment la 
memòria i la liquidació dels comptes del servei. 

Tercer: l’Ajuntament de Cabrera de Mar abonarà al Consell Comarcal del Maresme cada any 
natural la quantitat de 5.500 euros exempts d’IVA, o quantitat proporcional a la part de l’any 
de prestació del servei, com a compensació econòmica per les despeses que hagi d’atendre, 
a fi de portar a terme amb eficàcia la prestació del servei objecte d’aquest conveni. Aquest 
import es revisarà anualment de mutu acord. Si no és necessària aquesta revisió, l’import 
s’actualitzarà automàticament cada any en funció de l’IPC. El pagament de la compensació 
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econòmica de l’any en curs es farà en dos fraccionaments, en els següents terminis: primer 
semestre, a principis de gener; segon semestre, a principis de juliol.  

Cinquè: aquest conveni tindrà vigència des de la seva signatura fins el 31 de desembre del 
2019. S’entendrà prorrogat tàcitament per períodes d’un any fins un màxim de cinc, si cap de 
les parts no ho denuncia per escrit amb una antelació mínima de dos mesos abans de la 
finalització de cada exercici. 

Sisè: seran causes d’extinció del present conveni les següents: la no pròrroga d’acord amb 
allò previst en el pacte cinquè, el mutu acord entre l’ajuntament i el Consell Comarcal del 
Maresme, o l’incompliment per qualsevol d’ambdues parts de les clàusules pactades, o 
qualsevol altra causa determinada en la legislació vigent.  

Intervé el senyor alcalde per manifestar que gràcies, Maria José. Només dir que aquest 
conveni ens aportarà un estalvi de 4.000 euros l’any. També agrair a l’SPAM, que fins ara 
ens ha estat donant el servei d’atenció i acollida d’animals perduts, però clar, davant 
d’aquesta possibilitat de reduir més d’un 40 per cent aquesta despesa, doncs, hem 
considerat oportú signar el conveni, o proposar la signatura del conveni amb el Consell 
Comarcal del Maresme, amb el centre aquest que està a Argentona, i que compleix 
estrictament amb totes les normatives hagudes i per haver.  

Molt bé. Dit això, donem la paraula al senyor Meroño, del Partit dels Socialistes de 
Catalunya. 

Intervé el senyor Meroño per manifestar que sí, jo votaré en contra per concepte i per criteri, 
perquè no estic a favor que se signin convenis a quatre anys vista, i més d’un servei que no 
es coneix com funcionarà. Vull dir, ens ha explicat que reportarà 4.000 euros d’estalvi, però 
bé, fem asentimiento, vull dir... Sí, sí, el conveni està explicat, tots els serveis que 
comportarà per als animals de Cabrera, però jo hagués començat amb un contracte d’un 
any. Es prova, i si funciona llavors es prorroga amb els anys que faci falta, però per 1.000 o 
2.000 euros provar un servei nou que no coneixes, jo no hi estic a favor.  

Intervé el senyor alcalde per manifestar que 1.000 o 2.000 no, 4.000, que és..., 4.000 
respecte a 9.500 és una baixada més que substancial, de prop del 45 per cent. Bé, algun 
comentari, senyor Abel, d’Alternativa Independent Cabrera de Mar? 

Intervé el senyor Abel per manifestar que sí. A veure, són vostès els que sabran el servei 
com funciona, són vostès els responsables de com funcionarà el servei en el futur, per tant, 
jo entenc que no puc declinar-me ni pel sí ni pel no, per tant, m’hi abstindré.  

Intervé el senyor alcalde per manifestar que molt bé. Gent per Cabrera, Anna Maluquer? 

Intervé la senyora Maluquer per manifestar que sí, nosaltres en aquest cas també hi votarem 
en contra, sobretot, més que res, per les formes com s’ha fet. Per molt que ens digui que hi 
ha aquesta reducció econòmica de l’import, el que comentava també és incert, aquest servei. 
De fet, amb el servei que hi havia fins ara no hi havia hagut cap queixa, i a més a més tenint 
en compte que l’SPAM està portat per una persona que és del poble, i que fa molts anys que 
s’ha dedicat a això, que no hi ha hagut mai queixa, i que si hi ha algun problema amb les 
instal·lacions, potser és un tema d’obsolescència, que són més antics que les que té ara el 
consell comarcal aquí, a Argentona.  

Intervé el senyor alcalde per manifestar que bé... 
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Intervé la senyora Maluquer per manifestar que no, bé no. I també, per exemple, a més a 
més, l’SPAM, dels 150 gossos que entren mensualment, se’n tornen a donar a les famílies 
100 gossos. Vull dir que amb això també hi ha una gran feina, tornar a redistribuir tots 
aquests animals que entren en el centre d’acollida. No se’ls ha donat ni l’oportunitat de 
negociar el contracte a la baixa, i bé, això a vegades sembla més una decisió política que 
altra cosa. Gràcies. 

Intervé el senyor alcalde per manifestar que miri, el fonament de la decisió no sé si la 
qualificarà de política o no, però nosaltres tenim l’obligació ètica, moral i professional 
d’administrar els recursos públics del municipi de Cabrera de Mar el millor que puguem, de la 
forma més òptima, i li garanteixo que les instal·lacions del CAAD d’Argentona, que és amb 
qui signem el conveni, són modèliques, el servei que ens donaran està garantit, pel conveni i 
per la voluntat, i vostè em dirà si en algun lloc, davant de la possibilitat de tenir un estalvi en 
una partida de prop del 50 per cent, aviam com vas a negociar amb qui te està donant el 
servei, que saps que a sobre té problemes de compliment de normatives i demés, potser... 
Jo no dic que no, eh?, les formes sempre són..., tot és millorable en el món i el tema de 
formes és molt subjectiu i relatiu, però que la decisió està ben presa, vaja, no tinc 
absolutament cap dubte, i està ben presa en benefici, evidentment, del poble de Cabrera de 
Mar, sense dubte.  

Intervé la senyora Maluquer per manifestar que això ho tinc claríssim, que vostè totes les 
decisions que pren les fa bé, i hi creu. Molt bé, però, vull dir, els fets són aquests. No se li ha 
donat l’opció, senzillament, i potser sí que haguéssim pogut rebaixar. I en aquest centre on 
ara hi ha el conveni, doncs, hi ha quatre veterinaris, en canvi, en el que hi haurà només n’hi 
ha un. No sé, jo he estat parlant amb la responsable, i realment estava dolguda en aquest 
sentit. I a més em sap greu, perquè l’SPAM és una entitat de pes, i sembla ser que, bé, que 
hi ha una certa maledicència cap a aquest centre. Res més. 

Jo ja ho entenc, que vostè procura pel bé del poble, i que tot és una qüestió econòmica, 
però...  

Intervé el senyor alcalde per manifestar que molt bé. D’acord, doncs. (Veu de fons.) Sí, sí.  

Intervé la senyora Cortada per manifestar que jo vaig parlar amb la Sílvia per dos cops, 
abans i després, s’ha explicat, i no hi ha cap mena de maledicència ni de problemes amb 
ells, sinó que ha sigut una decisió d’estalviar i de veure que a més a més tindrem els 
mateixos serveis i molt millors, no? Ja ho ha explicat en Jordi en aquest sentit, però 
maledicència i malestar, i no parlar amb ells... He parlat dos cops. A la primera tampoc em 
van donar opció de rebaixes sinó que era sense conveni, per animal agafat, etcètera. Vull dir 
que les converses s’han fet. 

Intervé la senyora Maluquer per manifestar que jo no he dit que la maledicència fos per part 
seva, sinó..., per algú de la Diputació, etcètera.  

Intervé la senyora Cortada per manifestar que bé, no m’ha arribat. 

Intervé el senyor alcalde per manifestar que està entès. Sotmetem aquest punt, doncs, a 
votació.  

Vots a favor? 

Vots en contra? 
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Abstencions? 

Molt bé. Doncs, queda aprovat per 6 vots a favor, 4 vots en contra.  

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

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

Primer: Delegar al Consell Comarcal del Maresme les competències municipals inherents al 
servei de recollida, atenció i acollida d’animals domèstics abandonats, en els termes 
establerts en el conveni de delegació de competències.  
 
Segon: Aprovar l’esborrany de conveni de delegació de competències al Consell Comarcal 
del Maresme en matèria de recollida, atenció i acollida d’animals domèstics abandonats, el 
qual s’adjunta com annex al present acord, formant-ne part del mateix a tots els efectes 
legals.  
 
Tercer: Notificar el present acord al Consell Comarcal del Maresme.  
 
Quart: Facultar a Il·lm. Sr. Alcalde tant àmpliament com sigui menester i en dret es requereixi 
per a l’efectivitat dels presents acords, en especial a la signatura de l’esmentat conveni. 

6. ORDENANCES 

6.1. APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 
55, REGULADORA DE LA TAXA PER L’ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ 
MECÀNICA A LES VIES PÚBLIQUES MUNICIPALS I ALTRES TERRENYS D’ÚS PÚBLIC 
SOTA CONTROL HORARI 

Molt bé. Passem al següent punt, que és el punt 6.1 d’ordenances. Tenim l’aprovació inicial, 
si escau, de la modificació ordenança fiscal número 55, reguladora de la taxa per 
l’estacionament de vehicles de tracció mecànica a les vies públiques municipals i altres 
terrenys d’ús públic sota control horari. 

Bé, aquí l’única cosa que proposem és la variació d’un preu públic, concretament el preu de 
la vinyeta que cada any s’ha de demanar per poder estacionar a l’aparcament que hi ha al 
Pla de l’Avellà, tocant la carretera nacional, el carrer Canigó, que és exclusiu per a residents. 
Un aparcament endreçat, amb ombra, amb accés directe a la platja a través del Torrent del 
Molí, que fins ara, per als residents del municipi i que pagaven l’impost de circulació del seu 
vehicle a Cabrera, cobràvem cinc euros per tot l’any. I ara el que proposem és passar de 
cinc a deu euros, que entenem que segueix sent un preu molt competitiu i atractiu per poder 
tenir aquest privilegi d’estacionar en una zona ordenada, amb ombra, i a tocar de la platja. 
Per tant, la proposta és aquesta, passar de cinc a deu euros el preu de la vinyeta. 

Alguna cosa que vulguin comentar? Senyor Meroño, Partit dels Socialistes de Catalunya? 

Intervé el senyor Meroño per manifestar que sí, nosaltres hi votarem en contra també. Pel 
que fa a la regulació d’aquest aparcament a les immediacions de la Nacional II, nosaltres 
sempre vam dir que calia, que feia falta fer una previsió i una planificació d’establiment de 
zones d’aparcament al Pla de l’Avellà, especialment als mesos d’estiu. Per tant, com que ja 
no estàvem d’acord amb aquest aparcament, amb la regulació que es volia executar, la 
veritat és que m’és igual si són cinc, deu o vint-i-cinc o cinquanta, hi estic en contra, per 
començar.  
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Intervé el senyor alcalde per manifestar que perdó, només aclariré una cosa: aquesta 
planificació que vostè demana, aquest any la farem. Ja li ho vaig anunciar, hem parlat de 
moment amb l’associació de veïns, i ho comentarem amb vostès també.  

Intervé el senyor Meroño per manifestar que bé, ho comentem ara o ho comentem després?  

Intervé el senyor alcalde per manifestar que bé, com vulgui vostè. En aquest punt no, però... 

Intervé el senyor Meroño per manifestar que no, jo li he de dir, perquè una de les moltes 
comissions, com abans proposava el Toni, una de les comissions en què jo vaig parlar amb 
vostè era referent al tema de la regulació de l’aparcament del Pla de l’Avellà i de la platja, i 
veig que ja està parlant amb les associacions de veïns, però que els partits polítics... 

Intervé el senyor alcalde per manifestar que home, s’ha començat per les associacions de 
veïns. Parlarem, ja li dic que parlarem després amb els partits. Primer volíem saber, volem 
copsar les inquietuds de l’associació de veïns, i després farem un plantejament per parlar-ho 
a nivell de grups, eh? 

Molt bé. Senyor Abel, d’Alternativa Independent Cabrera de Mar? Sí.  

Intervé el senyor Abel per manifestar que a veure, nosaltres l’únic que... A veure, no puc 
votar a favor perquè considero que és totalment innecessari augmentar cinc euros. Estava 
bé, cobreix la despesa administrativa, no crec que tingui cap sentit haver d’augmentar la taxa 
cinc euros, doblar-la. I si es fa per un afany recaptatori, doncs, llavors augmenti totes les 
franges. El que no trobo lògic és que s’augmenti només els residents a Cabrera de Mar, la 
gent del poble. Senzillament. Que hauria de ser inclús, considero que hauria de ser quasi, 
quasi, gratuït, eh? El que passa és que així es pot portar un control millor, no?, però crec que 
és innecessari, no crec que... I a més, aquests cinc euros no van a cap lloc.  

Intervé el senyor alcalde per manifestar que d’acord. Algun comentari, Gent per Cabrera? 
Senyor Antoni García.  

Intervé el senyor García per manifestar que ara sí. Per a nosaltres és un tema de rigor. Vostè 
acaba de dir que té com a responsabilitats, una de les seves responsabilitats és gestionar els 
recursos del municipi, i jo em vaig a constituir per cinc minuts com a defensor de les 
economies privades del municipi, no? És a dir, si una taxa el que està perseguint és cobrar la 
despesa que ocasiona el servei, jo no sé si en aquest cas incrementar... Torno a repetir que 
és un tema de rigor, eh? No estic discutint els cinc euros, no? No sé si aquí estem 
repercutint el cost d’aquest servei, estic discutint una cosa que pot semblar ridícula, estic 
discutint un fet que és de rigor: com hem dit abans, taxa és recuperar una despesa del 
servei. No sé si aquí ens estem passant d’aquest cost o no hi estem arribant, ho desconec, 
eh? Ja estic. I per això hi votarem en contra, eh? 

Intervé el senyor alcalde per manifestar que estic segur que els deu euros no cobreixen, ni 
en broma, el cost d’assentament de la zona d’aparcament, de la inversió que es va fer, del 
manteniment que es fa, de la senyalització, de la vigilància. Si comptem totes les despeses 
associades a l’habilitació de l’estacionament, amb deu euros no es cobreix ni en broma, 
segur –segur– seguríssim. Però bé... O sigui, no és el cost de la vinyeta només, sinó del 
servei que s’està donant.  

Bé, dit això, sotmetem el punt aquest a votació.  

Vots a favor? 
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Vots en contra? 

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

Sotmès l’assumpte a votació, el Consistori per 6 vots a favor (4 CiU i 2 ERC) i 5 vots en 
contra (1 PSC, 3 GxC i 1 AI-CM), acorda aprovar la modificació de l’Ordenança Fiscal 
número 55, reguladora de la taxa d’estacionament de vehicles, en els termes en que ha estat 
formulada. 

6.2. APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL 

NÚMERO 13, REGULADORA DE LA TAXA DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES 

Passem al següent punt, que és el punt 6.2, l’aprovació inicial, si escau, de la modificació de 
l’Ordenança fiscal número 13, reguladora de la taxa de recollida d’escombraries. Ens 
presenta aquest punt el regidor d’Obres, Serveis i Sostenibilitat, Enric Mir. Quan vulguis, 
Enric. 

Intervé el senyor Mir per manifestar que bé, això ho llegiré perquè és un tema semàntic. 
L’únic que farem serà adequar el tema de com està redactada aquesta taxa, perquè 
realment reflecteixi l’esperit del que és ella. «Objecte: Aprovació provisional de la modificació 
de l’Ordenança fiscal número 13, reguladora de la taxa de recollida, transport i tractament de 
residus sòlids urbans, domèstics, comercials i de professionals.  

Les úniques modificacions que es proposen busquen una més correcta definició dels 
conceptes jurídics i fiscals, i no s’altera cap element bàsic. El títol substitueix la frase 
“recollida d’escombraries” per la de “recollida, transport i tractament dels residus sòlids 
urbans domèstics, comercials i de professionals”, per definir de forma més correcta el que és 
objecte de l’ordenança. 

En l’article 5, apartat primer, se substitueix la frase “bonificació fiscal” per la de “reducció 
fiscal”, ja que les bonificacions han de tenir en compte la capacitat econòmica del subjecte 
passiu, i això no es produeix en el cas d’utilització de la deixalleria.  

En l’apartat de les quotes, figura que s’estan aplicant en l’exercici 2015, que són les que 
constaven en l’ordenança actual. Un cop aplicades les variacions anuals de l’IPC de 
Catalunya, també es modifica l’expressió “comunitat de propietaris” per la de “zona 
comunitària”. I en la disposició final, es canvia la paraula “augment” per la de “variació”, si 
tenim en compte que l’IPC anual pot tant augmentar com disminuir, com va passar en el 
2014, que va ser un menys 0.7, i això és més coherent. 

Per tant, la proposta és aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal número 
13, reguladora de la taxa de recollida, transport i tractament dels residus sòlids urbans 
domèstics, comercials i de professionals, amb aquestes redaccions.» 

Intervé el senyor alcalde per manifestar que molt bé. Jo només voldria apuntar –gràcies, 
Enric– que és l’única taxa, junt amb l’anterior, que modifiquem. La resta de taxes queden 
congelades, i els impostos també. Voldria fer palès que l’IBI aquest any queda congelat, per 
tant, tampoc es mou, en portem uns quants de seguits, després de l’augment obligat de l’any 
2012, i per tant, volia que quedés constància que tot i que no fem un ple per aprovar les 
ordenances i demés, sí que és important que a Cabrera de Mar hem decidit políticament que 
l’any 2016 els impostos queden congelats, i les taxes també, amb l’excepció d’aquesta, que 
segurament baixarà, la taxa de la brossa baixarà l’any 2016 perquè l’IPC, a no ser que 
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canviés molt la tendència en aquests dos mesos, serà negativa, acabarà l’exercici amb un 
IPC negatiu i, per tant, es reduirà la taxa als veïns també, de la recollida de la brossa. 

Bé, dit això, donem la paraula als grups de l’oposició. Algun comentari? No? Gent per 
Cabrera tampoc? Bé, doncs, sotmetem aquest punt a votació. 

Vots a favor? 

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

Sotmès l’assumpte a votació, el Consistori per unanimitat (4 CiU, 2 ERC, 3GxC, 1 PSC i 1Ai-

CM), acorda: 

Únic: Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal número 13, reguladora de 
la taxa de recollida, transport i tractament dels residus sòlids urbans domèstics, comercials i 
de professionals, amb aquestes redaccions. 

6.3. APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, REGLAMENT DE PRESTACIONS 

ECONÒMIQUES DE CARÀCTER SOCIAL DE L’AJUNTAMENT DE CABRERA DE MAR 

Passem al punt 6.3, que és l’aprovació inicial, si escau, del reglament de prestacions 
econòmiques de caràcter social de l’Ajuntament de Cabrera de Mar. 

Ens presenta aquest punt la regidora de Serveis a les Persones, Maria José Cortada. 
Endavant.  

Intervé la senyora Cortada per manifestar que el primer és un reglament econòmic que s’ha 
fet amb l’assessorament de la Diputació, amb els serveis tècnics i jurídics de l’Àrea d’Atenció 
de les Persones i Serveis d’Acció Social, i es tracta de la necessitat que es té de regular, 
doncs, aquest servei, que per desgràcia ha anat en augment arran de la crisi en què ens 
trobem immersos. Són ajudes escaients per pal·liar moments d’emergència en situacions 
greus de privació i de necessitats bàsiques, i que es donen aportacions econòmiques. 

Aquest reglament estableix criteris de valoració des de dos punts de vista, que són 
l’econòmic, amb un pes del 70 per cent, i el social, des d’un punt del 30 per cent. I es valora 
també que aquesta ajuda econòmica, en ser atorgada, ajudi d’una manera rellevant a la 
resolució dels problemes per als quals es dóna aquesta ajuda. Bàsicament, doncs, és un 
reglament molt tècnic, és bastant carregat, però bé, està totalment assessorat per tècnics i 
advocats. Vull dir que... De la Diputació de Barcelona, sí. 

Intervé el senyor alcalde per manifestar que molt bé. Gràcies, Maria José. Algun comentari a 
fer? Senyor Meroño, Partit dels Socialistes de Catalunya?  

Intervé el senyor Meroño per manifestar que sí, jo el trobo molt positiu, aquest document. 
Aquest document, bé, ho vaig comentar a la junta de portaveus, una de les coses que parla 
és dels mecanismes de prevenció i control al frau. I bé, jo voldria sol·licitar informació, no sé 
quins mecanismes té l’ajuntament per fer aquest tipus d’inspecció, aquest control, perquè 
desgraciadament això causa, genera a la població malestar, aquests casos que la gent 
oculta el seu patrimoni o les seves rendes, per assolir segons quines prestacions. Llavors, 
bé, no sé si això ho teniu estudiat, o... Perquè el reglament parla d’això.  
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Intervé el senyor alcalde per manifestar que bé, suggereixo que parli un dia amb la regidora i 
amb la responsable dels Serveis Socials, i que l’informin de quins mecanismes hi ha 
establerts. Gràcies. 

El senyor Abel, d’Alternativa Independent Cabrera de Mar? 

Intervé el senyor Abel per manifestar que bé, nosaltres valorem positivament que tinguem un 
reglament sobre les prestacions econòmiques de caràcter social, i hi votarem a favor, perquè 
creiem que feia falta i és bo, eh? 

Intervé el senyor alcalde per manifestar que era necessari. D’acord, gràcies. Gent per 
Cabrera, senyor Antoni García? Ah, no, perdó, m’han encès el micro. Disculpa. Perdó. Res a 
comentar, doncs? No? Val. 

Doncs, vinga, passem a la votació d’aquest punt. 

Vots a favor? 

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

Sotmès l’assumpte a votació, el Consistori per unanimitat (4 CiU, 2 ERC, 3GxC, 1 PSC i 1Ai-

CM), acorda: 

Primer: Aprovar provisionalment, si escau, el Reglament Municipal de Prestacions 
Econòmiques de Caràcter Social. 
 
Segon: Procedir al tràmit d’informació pública dels acords adoptats i del reglament 
provisionalment aprovat, mitjançant Edicte inserit en el taulell d’anuncis municipal, a la seu 
electrònica municipal i la corresponent publicació en el Butlletí Oficial de la Província per tal 
que durant el termini de trenta dies les persones interessades puguin presentar les 
al·legacions i reclamacions que tinguin per convenient. En el cas que no es presentessin 
reclamacions durant el període d’informació pública, els acords i el Reglament Municipal de 
Prestacions Econòmiques de Caràcter Social, esdevindran aprovats definitivament amb 
caràcter automàtic. 
 
Tercer: Publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona els acords definitius i el text 
íntegre del Reglament aprovat, als efectes de la seva executivitat i entrada en vigor. 
 
Quart: Facultar a l’Il·lm. Sr. Alcalde, tant àmpliament com sigui menester i en dret es 
requereixi per a l’efectivitat dels presents acords. 
 
6.4. APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, REGLAMENT DEL FONS D’HABITATGE DE 

LLOGUER SOCIAL DE L’AJUNTAMENT DE CABRERA DE MAR 

Passem al següent punt, que és l’aprovació inicial, si escau, del reglament del Fons 
d’habitatge de lloguer social de l’Ajuntament de Cabrera de Mar. També ens presenta aquest 
punt la regidora de Serveis a les Persones, Maria José Cortada. Endavant, quan vulguis. 

Intervé la senyora Cortada per manifestar que reglament d’inclusió social. Aquest reglament 
ha estat redactat també conjuntament amb la Diputació de Barcelona, els serveis tècnics i 
jurídics de l’Oficina de Gerència, Serveis a l’Habitatge, Urbanisme i Activitats de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat, i els Serveis Socials de l’Ajuntament de Cabrera. I l’objectiu final és 
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oferir un servei amb totes les garanties, tant per a l’usuari com per a l’Ajuntament de 
Cabrera, on queden ben definits aquests serveis. 

El tipus de persones i situacions a què va destinat aquest servei, l’objectiu és la inserció total 
d’aquestes. El temps que marca és un temps limitat, hi ha unes obligacions i drets tant dels 
usuaris com dels serveis socials dependents de l’ajuntament, i defineix també la composició 
de la mesa local de valoració, per avaluar les situacions d’emergència econòmica i social, i 
com a l’altra, també és un reglament que realment és bastant feixuc i tal, però compleix 
totalment els criteris jurídics i que es necessiten per ... 

Intervé el senyor alcalde per manifestar que molt bé. Gràcies, Maria José. Algun comentari? 
Senyor Daniel Meroño, Partit dels Socialistes de Catalunya? 

Intervé el senyor Meroño per manifestar que sí. Bé, no diré que aquest també l’he llegit, 
perquè seria molt presumptuós. El que sí és que he repartit la documentació, perquè és que 
el que té repartir la documentació quatre dies abans és que fomenta la participació, o sigui 
que al final nosaltres també hem d’acabar repartint amb la nostra gent, perquè si no, no hi ha 
qui s’ho llegeixi, eh? O sigui que indirectament està fomentant la participació. Però això no 
hauria de ser així, eh? 

Sí, aquest reglament el que estableix és un pla de treball amb un assistent social, de tal 
manera que a la gent que va a aquest habitatge no només se li dóna un habitatge, sinó que 
també se li dóna un pla i un seguiment d’ajuda per tal d’ajudar-lo a sortir d’aquesta situació. 
Pensem que això és molt positiu, i pensem que aquí els Serveis Socials, bé, s’han de posar, 
amb això. Ja està.  

Intervé el senyor alcalde per manifestar que molt bé, gràcies. Senyor Antoni Abel, 
d’Alternativa Independent Cabrera de Mar? 

Intervé el senyor Abel per manifestar que bé, el mateix d’abans, considerem positiu que 
tinguem un reglament, es respecta, i, per tant, hi votarem també a favor. 

Intervé el senyor alcalde per manifestar que molt bé, moltes gràcies. Gent per Cabrera? 
Senyora Maluquer? 

Intervé la senyora Maluquer per manifestar que sí. Nosaltres també hi votarem a favor, i no 
sé, ja m’agradaria, no sé si ara és el moment de preguntar-ho, eh?, però quin és el volum de 
demanda que hi ha sobre el lloguer, sobre el pis aquest de lloguer social? O bé, si hi ha 
hagut realment un increment d’aquesta problemàtica, no?, de gent amb dificultats, o... De fet, 
sí que hi ha gent que el necessita, i potser fins i tot inclús per dos, en aquests moments.  

Intervé el senyor alcalde per manifestar que molt bé. Doncs, sotmetem aquest punt a 
votació.  

Vots a favor? 

Queda aprovat per unanimitat, 11 vots a favor. Moltes gràcies. 

Sotmès l’assumpte a votació, el Consistori per unanimitat (4 CiU, 2 ERC, 3GxC, 1 PSC i 1Ai-

CM), acorda: 

Primer: Aprovar provisionalment, si escau, el Reglament Municipal del Fons d’Habitatges de 
Lloguer Social. 
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Segon: Procedir al tràmit d’informació pública dels acords adoptats i del reglament 
provisionalment aprovat, mitjançant Edicte inserit en el taulell d’anuncis municipal, a la seu 
electrònica municipal i la corresponent publicació en el Butlletí Oficial de la Província per tal 
que durant el termini de trenta dies les persones interessades puguin presentar les 
al·legacions i reclamacions que tinguin per convenient. En el cas que no es presentessin 
reclamacions durant el període d’informació pública, els acords i el Reglament Municipal de 
Prestacions Econòmiques de Caràcter Social, esdevindran aprovats definitivament amb 
caràcter automàtic. 
 
Tercer: Publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona els acords definitius i el text 
íntegre del Reglament aprovat, als efectes de la seva executivitat i entrada en vigor.  
 
Quart: Facultar a l’Il·lm. Sr. Alcalde, tan àmpliament com sigui menester i en dret es 
requereixi per a l’efectivitat dels presents acords. 
 
7. SERVEIS INTERNS 

7.1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, ADAPTACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 
(RLT) DELS LLOCS DE TREBALL D’AGENTS I CAPORAL DE LA POLICIA LOCAL A LA 
MODIFICACIÓ DE LA LLEI 16/1991 PER LA LLEI 3/2015 

Passem al 7.1, que és l’aprovació, si escau, de l’adaptació de la relació de llocs de treball 
(RLT) dels llocs de treball d’agents i caporal de la Policia local, a la modificació de la Llei 
16/1991 per la Llei 3/2015. 

Ens presenta aquest punt la regidora d’Urbanisme i Serveis Interns, Núria Pera. Quan 
vulguis, Núria. 

Intervé la senyora Pera per manifestar que gràcies. Bé, la llei 3/2015, d’11 de març, de 
mesures fiscals, financeres i administratives, va introduir, a través del seu article 65, una 
modificació de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de policies locals de Catalunya, que 
bàsicament el que ens diu és que cal adaptar els llocs de treball de l’escala bàsica, agents i 
caporals de la Policia, que actualment estan classificats al grup C2, i que cal adaptar-los al 
grup C1. 

De tota manera, el que es desprèn de l’article 65 és que aquesta reclassificació a efectes 
administratius de caràcter econòmic en el grup C1, comporta que la diferència retributiva del 
sou s’hagi de deduir de les retribucions complementàries, i per tant, s’hagi d’adequar el 
complement específic, en ser una retribució fixa, a l’import equivalent a l’increment del sou 
corresponent, al grup de classificació C1. Això també modifica el complement específic, la 
percepció de triennis, i també la retribució de les hores extraordinàries.  

Per això proposem l’adopció dels següents acords: primer, modificar les retribucions 
bàsiques establertes pels llocs de treball d’agent i caporal de la Policia local de l’Ajuntament 
de Cabrera, que es retribuiran amb l’import establert pel grup C1; simultàniament, reduir el 
complement específic dels llocs de treball d’agent i caporal de la Policia local, amb l’import 
equivalent a l’augment que hagin tingut les retribucions bàsiques; segon, fer constar les 
fitxes descriptives dels llocs de treball corresponents als canvis esmentats; tercer, aplicar a 
les properes nomines les modificacions retributives derivades del canvi en les retribucions 
bàsiques i en el complement específic, corresponents als llocs de treball afectats per la 
modificació; quart, publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província; i cinquè, notificar 
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els presents acords a tot el personal afectat, així com als delegats de personal amb 
l’expressió dels recursos corresponents.  

Intervé el senyor alcalde per manifestar que gràcies, Núria. Algun comentari? No? Ningú? 
Molt bé.  

Doncs, sotmetem aquest punt a votació. 

Vots a favor? 

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

Sotmès l’assumpte a votació, el Consistori per unanimitat (4 CiU, 2 ERC, 3GxC, 1 PSC i 1Ai-

CM), acorda: 

Primer: Modificar les retribucions bàsiques establertes pels llocs de treball d’agent i caporal 
de la Policia Local de l’Ajuntament de Cabrera de Mar que es retribuiran amb l’import 
establert pel grup C1. Simultàniament, reduir el complement específic dels llocs de treball 
d’agent i caporal de la Policia Local en l’import equivalent a l’augment que hagin tingut les 
retribucions bàsiques.  
Segon: Fer constar a les fitxes descriptives dels llocs de treball corresponents els canvis 
esmentats anteriorment. 
 
Tercer: Aplicar a les properes nòmines les modificacions retributives derivades del canvi en 
les retribucions bàsiques (sou) i en el complement específic corresponents als llocs de treball 
afectats per la modificació. 
 
Quart: Publicar aquest acord al butlletí oficial de la província, als efectes procedents. 
 
Cinquè: Notificar els presents acords a tot el persona afectat, així com als delegats de 
personal, amb l’expressió dels recursos corresponents. 
 
7.2. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LA 
RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT DE CABRERA DE MAR PER UN 
ERROR MATERIAL 

El següent punt és l’aprovació, si escau, de l’expedient de modificació puntual de la relació 
de llocs de treball de l’Ajuntament de Cabrera de Mar per un error material. Ens presenta 
aquest punt la regidora Núria Pera, regidora d’Urbanisme i Serveis Interns. 

Intervé la senyora Pera per manifestar que sí, gràcies. Al ple municipal de data 10 de juliol 
de 2014 es va aprovar inicialment la relació dels llocs de treball de l’Ajuntament de Cabrera, 
en l’expedient administratiu 382/2014. En aquesta relació s’ha detectat un error material en 
la fitxa del lloc de treball de l’arqueòleg. Concretament, resulta que consta la quantitat de 
527,03 euros en el complement específic, i el que hauria de constar en aquesta fitxa és 
988,18 euros, en lloc dels 527.  

Per tant, el que proposem és rectificar l’error material advertit en l’acord d’aprovació inicial de 
la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Cabrera, de data 10 de juliol de 2014, en el 
sentit següent: a la fitxa descriptiva del lloc de treball de l’arqueòleg, ha de constar com a 
complement específic mensual l’import de 988,18 euros; s’ha de notificar..., segon, notificar-
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ho a la persona afectada; i tercer, facultar l’alcalde perquè es requereixi i es portin a terme 
aquests acords. Moltes gràcies. 

Intervé el senyor alcalde per manifestar que molt bé. Gràcies, Núria. Algun comentari a fer? 
No? Doncs, sotmetem aquest punt a votació. 

Vots a favor? 

Queda aprovat per unanimitat, 11 vots a favor. Gràcies.  

Sotmès l’assumpte a votació, el Consistori per unanimitat (4 CiU, 2 ERC, 3GxC, 1 PSC i 1Ai-

CM), acorda: 

Primer: Rectificar l’error material advertit en l’acord d’aprovació inicial de la Relació de Llocs 
de Treball de l’Ajuntament de Cabrera de Mar de data 10 de juliol de 2014 en el sentit 
següent: 

- fitxa descriptiva del lloc de treball d’Arqueòleg: ha de constar com a complement 

específic mensual l’import de 988,18 € 

 
Segon: Notificar els presents acords a la persona ocupant d’aquest lloc de treball i als 
representants del personal funcionari, 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. 
 
7.3. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LA 
PLANTILLA I LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT DE CABRERA 
DE MAR, PER MODIFICACIÓ INDIVIDUAL DE LA JORNADA DE TREBALL PER 
NECESSITATS DEL SERVEI 

Passem al punt 7.3, que és l’aprovació, si escau, de l’expedient de modificació puntual de la 
plantilla i la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Cabrera de Mar, per modificació 
individual de la jornada de treball per necessitats del servei. Ens presenta aquest punt la 
regidora de Serveis Interns, Núria Pera. 

Intervé la senyora Pera per manifestar que bé, en el contracte laboral i a la fitxa de llocs de 
treball de la cuidadora del centre cívic, que va aprovar igualment el ple amb data 10 de juliol 
de 2014, hi consta una jornada de treball de vint-i-quatre hores setmanals i un sou mensual 
consolidat de 500 euros mensuals.  

Com que les necessitats del servei han fet que aquesta persona, aquesta cuidadora, ampliés 
la seva jornada de treball, sempre d’acord amb l’informe favorable que emet o que va emetre 
en el seu moment el cap de serveis operatius, proposem que s’adoptin els següents acords: 
primer, modificar el contracte de treball i la fitxa de lloc de treball de la cuidadora del centre 
cívic per necessitats inajornables del servei, passant la jornada de vint-i-quatre hores a trenta 
hores setmanals, incorporant una retribució mensual no consolidable de 129,04 euros, 
mentre es mantingui aquesta necessitat, i fent constar a l’apartat «altres requisits i 
observacions», el següent: increment temporal de la jornada a trenta hores setmanals; 
segon, es proposa notificar els presents acords a la persona que ocupa el lloc de treball; i 
tercer, doncs, facultar l’alcalde perquè es compleixin aquests acords.  
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Intervé el senyor alcalde per manifestar que molt bé. Gràcies, Núria. Algun comentari o 
dubte? Pregunta? No? 

Doncs, ho sotmetem a votació. 

Vots a favor? 

Queda aprovat per 11 vots a favor. Gràcies. 

Sotmès l’assumpte a votació, el Consistori per unanimitat (4 CiU, 2 ERC, 3GxC, 1 PSC i 1Ai-

CM), acorda: 

Primer: Modificar el contracte de treball i la fitxa de lloc de treball de la Cuidadora del Centre 
Cívic per necessitats inajornables del servei, passant la jornada de 24 hores a 30 hores 
setmanals; incorporant una retribució mensual no consolidable de 129,04 € mentre es 
mantingui aquesta necessitat; i fent constar a l’Apartat  “Altres requisits i observacions” el 
següent : “increment temporal de la jornada a 30 hores setmanals”. 

Segon: Notificar els presents acords a la persona ocupant d’aquest lloc de treball i als 

representants del personal laboral, 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. 

7.4. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, EXPEDIENTS D’ADEQUACIÓ SINGULAR I 
EXCEPCIONAL DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT DE 
CABRERA DE MAR 

Passem al punt 7.4, que és l’aprovació, si escau, dels expedients d’adequació singular i 
excepcional de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Cabrera de Mar. Ens presenta 
aquest punt també la regidora d’Urbanisme i Serveis Interns, Núria Pera. 

Intervé la senyora Pera per manifestar que sí, moltes gràcies. Bé, com ja se sap, a 
l’Ajuntament de Cabrera des de fa un temps bastant..., uns mesos o més d’uns mesos, 
s’estan exercint noves funcions i responsabilitats que amplien la complexitat i l’exigència 
tècnica, la responsabilitat de treball en els comandaments de l’ajuntament. Concretament, 
són els casos de la unitat tècnica i de la cap de la unitat administrativa.  

En el cas de la unitat tècnica, aquestes noves funcions i responsabilitats estan centrades en 
la responsabilitat tècnica i gestora sobre la planificació i gestió de les obres i inversions 
municipals, ja que l’ajuntament, per les seves dimensions, no té cap directiu ni tècnic en 
matèria de planificació pressupostària ni d’inversions. Aquestes funcions han anat recaient 
cada cop més en el cap de la unitat tècnica. 

En el cas de la unitat administrativa, aquestes noves funcions i responsabilitats estan 
centrades en la responsabilitat administrativa i gestora sobre el personal municipal. També 
l’ajuntament, com és sabut, no té en aquest cas ni un tècnic ni un directiu en matèria 
d’organització i personal, i tota aquesta feina i tota aquesta responsabilitat ha anat caient 
també en la cap de la unitat administrativa.  

Per últim, també hem englobat dins d’aquest apartat el cas de la coordinadora del casal de 
gent gran, que durant tot l’any ha estat exercint aquesta tasca de responsabilitat. Aquest lloc 
de treball és un lloc transformat del lloc originari de treballadora familiar, que suposa un 
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increment de responsabilitat i una ampliació de funcions amb relació al treball anterior. Per 
tant, estem davant d’un lloc de treball amb funcions i responsabilitats quantitativament i 
qualitativament diferents del lloc de treball originari, i és per això que s’ha d’aprovar una nova 
fitxa del lloc de treball. 

Per tant, proposem els següents acords. Primer, aprovar la modificació de les fitxes dels 
llocs de treball, que tot seguit es relacionen de la manera següent. Pel que fa al lloc de 
treball de la cap de la unitat tècnica..., ai, perdó, el cap de la unitat tècnica, s’ha d’afegir a la 
descripció actual de funcions el següent: és responsable tècnic de la planificació, 
coordinació, execució i gestió del pressupost municipal d’inversions, i de la coordinació de la 
col·laboració amb altres institucions en la realització d’obres en el terme municipal. S’ha de 
modificar, proposem modificar el complement específic mensual en 1.834,64 euros. 

Pel que fa al lloc de treball de la unitat administrativa, proposem substituir la descripció 
actual de funcions per les següents: comandament jeràrquic de tot el personal adscrit a la 
unitat; responsable de la coordinació de la unitat amb les altres unitats i dependències 
municipals; responsable de la programació dels treballs, del repartiment i encàrrec de 
tasques, i de la supervisió i control de tasques del personal de la unitat; de la organització del 
treball; de la gestió de jornada, horari, vacances, i altres incidències, del personal de la 
unitat; que tot aquest personal compleixi les normes legals i de règim intern; i també és 
responsable de l’organització de formació i aprenentatges del personal de la unitat.  

És la responsable administrativa dels procediments i treballs administratius de suport a 
l’alcaldia, la secretaria, els regidors delegats i els tècnics m municipals, així com de la gestió 
de recursos humans. És la responsable de la gestió administrativa i de les tramitacions 
següents: preparació del pressupost de capítol 1 i modificacions pressupostàries, gestió 
administrativa i tramitació de processos selectius i de promoció interna; gestió administrativa 
i tramitació d’incidències de personal, permisos, vacances; gestió administrativa i tramitació 
del sistema d’avaluació del compliment posat en marxa recentment. Altres requisits que 
s’han de fer constar i afegir en aquest camp és que requereix formació en gestió 
administrativa i de recursos humans. I també s’ha de modificar el complement específic 
actual per 1.305,26 euros. 

Segon: proposem aprovar la creació de la fitxa del lloc de treball de la cuidadora del casal de 
la gent gran, d’acord amb l’informe tècnic emès al respecte, i de la següent manera: lloc de 
treball, cuidadora del casal de gent gran; descripció de funcions: coordinar el funcionament 
del casal i el seu manteniment de les instal·lacions i serveis; dur a terme activitats 
administratives elementals, atendre funcions de majordomia, logística i altres de suport als 
usuaris i les seves famílies; funcions de prevenció i dinamització amb la gent gran i altres 
funcions similars que el seu responsable li encomani. Proposem el complement retributiu de 
357,14 euros.  

Tercer: notificar els presents acords als interessats, als representants sindicals del personal 
laboral i funcionari de l’ajuntament als efectes oportuns. 

I quart: facultar l’alcalde perquè es compleixin aquests acords.  

Moltes gràcies. 

Intervé el senyor alcalde per manifestar que gràcies, Núria. Bé, algun comentari a fer? 
Senyor Daniel Meroño, Partit dels Socialistes de Catalunya? 
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Intervé el senyor Meroño per manifestar que sí. Jo m’hi abstindré, sempre i quan em digui el 
senyor alcalde que això no té res a veure amb la seva baixada de sou i d’hores treballades. 

Intervé el senyor alcalde per manifestar que a veure, la llei no permet augmentar el 
pressupost del capítol 1, de personal. Es podrà fer, en aquest cas, aquests augments de 
retribució, gràcies a què per al 2016 la meva retribució a l’ajuntament serà menor. Això és el 
que et permet compensar aquestes tres persones, que d’una altra manera, per més que s’ho 
mereixen, com està justificat, no es podria haver fet. 

Intervé el senyor Meroño per manifestar que val. Això significat que d’aquí tres anys, quan 
vostè torni a 38 o a 39 hores a la setmana a l’ajuntament, a aquesta gent se li baixarà el sou. 

Intervé el senyor alcalde per manifestar que no. Suposo que la llei ja haurà canviat, i ja 
estarà permès augments del capítol 1. O sigui, això és una llei que va implantar el govern 
estatal, governat pel Partit Popular en el seu moment, com a mesura de reducció de dèficit i 
contenció de la despesa per part dels ajuntaments, i suposo que no durarà eternament. A 
mida que l’economia vagi millorant, els ajuntaments podran contractar personal, podran 
augmentar capítol 1, podran fer aquests augments de retribució a la gent que s’ho mereixi. 

Intervé el senyor Meroño per manifestar que val, només era per aclarir-ho. Gràcies. 

Intervé el senyor alcalde per manifestar que molt bé. Algun comentari, senyor Antoni Abel, 
d’Alternativa Independent Cabrera de Mar? 

Intervé el senyor Abel per manifestar que a veure, vostès són els que governen, vostès són 
els que saben del seu personal qui s’ho mereix, qui no s’ho mereix, qui es mereix un 
increment o no, o se suposa que ha de ser així, per tant, nosaltres ens hi abstindrem, perquè 
clar, jo no puc valorar qui s’ho mereix o no s’ho mereix, perquè si no s’està al govern és 
difícil, eh? Per tant, ens hi abstindrem.  

Intervé el senyor alcalde per manifestar que molt bé. Algun comentari Gent per Cabrera? 
Senyor Antoni García.  

Intervé el senyor García per manifestar que sí. Nosaltres també ens hi abstindrem. Jo només 
li vull fer una pregunta, no? Aquests increments sobre el sou real, quin percentatge 
suposen? 

Intervé el senyor alcalde per manifestar que ho vaig calcular en el seu dia i ara li diré de 
memòria. Estan entre, almenys el de la cap de la unitat administrativa i el cap de la unitat 
tècnica, entre un 5 i un 10. La coordinadora del casal no ho sé. Estan entre un 5 i un 10 per 
cent. 

Intervé el senyor García per manifestar que o sigui, que estem incrementant 1.800 euros 
més, o...? 

Intervé el senyor alcalde per manifestar que no, no.  

Intervé el senyor García per manifestar que a veure... És que com que en algun cas deia 
vostè al mes, deia... 

Intervé el senyor alcalde per manifestar que és com queda el complement específic. 
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Intervé el senyor García per manifestar que però, mensual? (Veu de fons.) I quin increment 

suposa? 

Intervé el senyor alcalde per manifestar que mira, la retribució bruta passa... En el cas del 
cap de la unitat tècnica em sembla que són d’uns 45.000 a 47.000 euros bruts anuals, i en el 
cas de la cap de la unitat administrativa, de 31.600 i escaig a 34.000. Sense triennis, eh?, 
això sí. Sense triennis, la dada és sempre sense triennis. 

Intervé el senyor García per manifestar que bé, el que jo volia afegir és que no sé si en 
aquests moments l’economia en general, no dic la municipal, de Cabrera, permet uns 
increments d’un 5 o un 10 per cent. Jo no dic que no s’ho mereixin, i no puc avaluar si estan 
ben o mal pagats, perquè no ho sé. Sí que són increments que ens costa pair quan en el 
mercat no hi són.  

Intervé el senyor alcalde per manifestar que li explico. En el cas del cap de la unitat tècnica, 
va ser contractat ara fa poc més d’un any, va entrar l’octubre del 2014, i es va dir que durant 
el 2015 se li mantindria aquest sou, i el 2016 se li aplicaria exactament el mateix que tenia 
l’anterior arquitecte municipal. O sigui, el que estem fent és equiparar la nomina a la que ja 
tenia l’arquitecte municipal l’any 2014. Va entrar una mica per sota, i ara no estem 
incrementant en aquest sentit la despesa, sinó que cobra el mateix que cobrava l’arquitecte 
municipal i cap de la unitat tècnica fins l’any 2014.  

I en el cas de la cap de la unitat administrativa, home, segueix estant per sota d’altres caps i 
persones amb responsabilitat, i està assumint cada vegada més responsabilitat i més pes 
específic dins de l’ajuntament. És una persona estratègica, i pensem que, bé, l’ajuntament 
tenia un deute clarament amb ella en aquest sentit, eh? 

Intervé el senyor García per manifestar que molt bé. 

Intervé la senyora Pera per manifestar que m’agradaria només afegir que no és el fet que 
s’ho mereixin o no s’ho mereixin, que segur que s’ho mereixen, el que passa és que 
l’ajuntament s’ha organitzat amb caps d’unitat, i els caps d’unitat jo ara..., són equiparables a 
caps de servei, és a dir... I els caps en aquests moments de l’Ajuntament de Cabrera estan 
bastant lluny d’un cap de servei, eh?, perquè la responsabilitat i el volum que tenen de gestió 
és bastant important. Jo ara no podria dir exactament un cap de servei de l’Ajuntament de 
Premià de Mar o de Mataró..., a veure, que no és comparable, però sí que segurament, si 
anem a escales... Ho podria anar a buscar, jo si volen el proper ple els ho porto, però la 
responsabilitat i la tasca que estan fent aquests caps d’unitat, és a dir, és... Ha de ser 
remunerada.  

Intervé el senyor García per manifestar que jo amb això acabo. És a dir, jo tinc un 
desconeixement de la reglamentació pública i dels sous públics. Sí que en aquest moment al 
mercat, per cobrar 35.000 euros s’han de fer moltíssimes coses. Això és el que jo vull que 
tingui vostè clar, i no sé si aquestes persones fan tantes coses com el que cobra això a 
l’empresa privada. Només era això i ja està, eh? No puc dir-li res més. 

Intervé el senyor alcalde per manifestar que d’acord. Doncs, passem a la votació d’aquest 
punt. 

Vots a favor? 

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

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

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

Primer: Aprovar la modificació de les fitxes dels llocs de treball que tot seguit es relacionen 

de la següent manera: 

 Lloc de treball: Cap de la Unitat Tècnica 

Descripció de funcions: afegir a la descripció actual de funcions, el següent: 

És responsable tècnic de la planificació, coordinació, execució i gestió del pressupost 
municipal d’inversions i de la coordinació de la col·laboració amb altres institucions en la 
realització d’obres en el terme municipal.  

Complement específic mensual: modificar l’actual per 1.834,64 € 

 Lloc de treball: Cap de la Unitat Administrativa 

Descripció de funcions: substituir la descripció actual de funcions, per les següents: 

Comandament jeràrquic de tot el personal adscrit a la Unitat; responsable de la coordinació 
de la Unitat amb les altres Unitats i dependències municipals; responsable de la programació 
dels treballs, del repartiment i encàrrec de tasques i de la supervisió i control de tasques del 
personal de la Unitat; de l’organització del treball, i de la gestió de jornada, horari, vacances i 
altres incidències del personal de la Unitat; de que tot aquest personal compleixi amb les 
normes legals i de règim intern; i de l’organització de la formació i aprenentatges del 
personal de la Unitat.  

És la responsable administrativa dels procediments i treballs administratius de suport a 
l’alcaldia, la secretaria, els regidors delegats i els tècnics municipals, així com de la gestió 
dels recursos humans. 

És la responsable de la gestió administrativa i de les tramitacions següents:  

* Preparació de pressupost del capítol 1 i modificacions pressupostàries  

* Gestió administrativa i tramitació de processos selectius i de promoció interna  

* Gestió administrativa i tramitació d’incidències de personal: permisos, vacances i altres  

* Gestió administrativa i tramitació del sistema d’avaluació de l’acompliment posat en marxa 
recentment  

Altres requisits i observacions: afegir en aquest camp: 

Requereix formació en gestió administrativa de recursos humans 

Complement específic mensual: modificar l’actual per 1.305,26 € 

Segon: Aprovar la creació de la fitxa del lloc de treball de Cuidador/a de Casal de Gent Gran 

d’acord amb l’informe tècnic emès al respecte i de la següent manera: 
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 Lloc de treball: Cuidadora del Casal de Gent Gran 

Descripció de funcions: Coordinar el funcionament del Casal i el seu manteniment de les 
instal·lacions i serveis; dur a terme activitats administratives elementals; atendre funcions de 
majordomia, logística i altres de suport als usuaris i les seves famílies, funcions de prevenció 
i dinamització amb la gent gran, i altres funcions similars que el seu responsable li encomani.  

Complement retributiu no consolidable: 357,14 € 

Tercer: Notificar els presents acords als interessats, als representants sindicals del personal 

laboral i funcionari de l’Ajuntament, als efectes oportuns. 

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

requereixi per a l’efectivitat dels presents acords. 

8. ENSENYAMENT 

8.1. DECLARACIÓ DE CONSTITUCIÓ DE LA XARXA D’ESCOLES MUNICIPALS DE 

PERSONES ADULTES (XEMPA) 

El següent punt, el 8.1, que és la declaració de constitució de la Xarxa d’escoles municipals 
de persones adultes, XEMPA. Ens presenta aquest punt la regidora d’Ensenyament. Quan 
vulguis, Montse.  

Intervé la senyora Reig per manifestar que hola, bon vespre. Bé, com que això és una 
miqueta llarg i avui era un ple així, he fet una mica de resum i us el passarem, i després us el 
podeu llegir tranquil·lament. Jo només us diré –ves-ho passant cap allà, si us plau, ja veuràs, 
per a tots n’hi ha– que la Xarxa d’escoles municipals de persones adultes està constituïda 
per aquells ajuntaments de la província que disposen d’escoles de persones adultes, o 
aules, centres o serveis d’educació o formació permanent. La Diputació de Barcelona hi 
dóna suport per coordinar les seves actuacions, compartir criteris i metodologies comuns, i 
afrontar conjuntament els reptes d’impulsar el coneixement, la innovació i la competitivitat, 
per promoure la cohesió social. 

L’objectiu d’aquest projecte és donar resposta a la falta d’oportunitats i les dificultats dels 
joves que han abandonat el sistema educatiu sense qualificació, i amb molt poques 
possibilitats d’ocupació. El programa dóna suport als ajuntaments per organitzar cursos per a 
la preparació de les proves d’accés als cicles formatius, formació professional de grau mitjà. 
L’important d’això és l’ajut econòmic que es concreta amb contribuir a les despeses 
derivades de la contractació del personal docent que s’encarregui d’impartir els cursos, fins 
un total d’un 70 per cent del cost total, que és el que a nosaltres ens interessa, poder-nos 
adherir a aquesta xarxa per poder accedir a totes aquestes ajudes. La resta ja els ho he 
posat aquí perquè s’ho puguin llegir. Gràcies. 

Intervé el senyor alcalde per manifestar que gràcies a tu, Montse. Algun comentari, dubte, 
pregunta? No? Sí, senyora Anna Maluquer, Gent per Cabrera.  

Intervé la senyora Maluquer per manifestar que adherir-se a aquesta xarxa... Perquè jo veig 
que hi ha una de les partides per al que és la coordinació de l’escola d’adults, que se’ns 
facturen uns 300 euros i escaig mensualment. Aquesta coordinació deixarà de ser perquè hi 
haurà aquesta xarxa, o no té res a veure una cosa amb l’altra? 
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Intervé la senyora Reig per manifestar que la coordinació seguirà essent igual, perquè 
mirarem de treure la subvenció total d’aquí. Perquè ara està essent... No podem... O sigui, 
tenim molta gent que, clar, ve subvencionada de serveis socials, que ens vénen de l’atur, 
llavors, no podem donar..., no equiparem el que hem de gastar amb el que guanyarem, però 
per això hem demanat això, i la persona que en aquests moments ens fa la coordinació és la 
que està movent-se en tot aquest sistema, i és la mateixa professora de català.  

Intervé el senyor alcalde per manifestar que molt bé, gràcies. Doncs, sotmetem aquest punt 
a votació. 

Vots a favor? 

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

Sotmès l’assumpte a votació, el Consistori per unanimitat (4 CiU, 2 ERC, 3GxC, 1 PSC i 1Ai-

CM), acorda: 

Primer: Aprovar l’adhesió a la Xarxa d'Escoles Municipals de Persones Adultes (Xarxa 
XEMPA) que impulsa, coordina i dinamitza la Diputació de Barcelona. 
 
Segon: Notificar els presents acords a la Gerència de Serveis d'Educació de la Diputació de 
Barcelona. 
 
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. 
 

9. MOCIONS 

9.1. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA 
DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA DE SUPORT AL PRESIDENT MAS, A 
L’EXVICEPRESIDENTA ORTEGA I LA CONSELLERA RIGAU A FAVOR DEL 9N 

Passem al punt 9.1. Ara vénen unes quantes mocions. La primera és la moció que presenta 
el Grup Municipal de Convergència Democràtica de Catalunya de suport al president Mas, a 
l’exvicepresidenta Ortega i la consellera Rigau, i a favor del 9N. Ens presenta aquesta moció 
la regidora d’Obres..., perdó, la regidora d’Urbanisme i Serveis Interns, portaveu de 
Convergència, Núria Pera. Endavant.  

Intervé la senyora Pera per manifestar que això sí que s’ha de llegir tot també, no? 

Intervé el senyor alcalde per manifestar que aquí sí. 

Intervé la senyora Pera per manifestar que bé. «Moció de suport al president Mas, 
l’exvicepresidenta Ortega, i la consellera Rigau, a favor del 9N. El passat 9 de novembre, i 
per primera vegada a la història, els catalans i les catalanes vam ser cridats pel govern de la 
Generalitat a opinar sobre el futur polític del nostre país. Gràcies als més de 40.000 
voluntaris i voluntàries, més 2.344.828 catalans i catalanes vàrem acudir a les urnes en una 
procés participatiu protagonitzat pel civisme i la democràcia. La resposta de l’Estat espanyol 
va ser querellar-se a través de la Fiscalia General de l’Estat, contra el president de la 
Generalitat, Artur Mas, la vicepresidenta i consellera de Governació i Relacions 
Institucionals, Joana Ortega, i la consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, que han estat citats 
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a declarar aquest mes d’octubre com a imputats davant del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya. 

Quatre són els suposats delictes dels quals se’ls acusa: desobediència, obstrucció a la 
justícia o usurpació de funcions, prevaricació administrativa i malversació. Les penes van 
des de la inhabilitació fins a la presó. Aquesta situació forma part d’un judici polític i suposa 
un episodi extremadament greu en termes polítics i democràtics, que no té precedents. Es 
portarà davant dels tribunals al president d’un país, a una vicepresidenta i a una consellera 
del govern, per haver posat urnes, paperetes i locals perquè la gent expressés 
democràticament la seva opinió.  

Per tot el que s’ha exposat, el Grup Municipal de Convergència Democràtica de Catalunya 
proposa al ple l’adopció dels següents acords: expressar el nostre suport i solidaritat amb el 
president Artur Mas, l’exvicepresidenta Joana Ortega i la consellera Irene Rigau, encausats 
per haver posat les urnes al procés participatiu sobre el futur polític de Catalunya del 9 de 
novembre de 2014. 

Manifestar el compromís de l’Ajuntament de Cabrera de Mar amb el dret democràtic del 
poble de Catalunya, a decidir lliurement el seu futur.  

Condemnar l’actitud i les accions de l’Estat espanyol, que porta davant dels tribunals aquells 
representants polítics que donen la veu al poble. Participar als actes en defensa de la 
democràcia que organitzi en el seu cas l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, 
l’Associació de Municipis per la Independència, l’Assemblea Nacional i l’Òmnium Cultural.  

Promoure que la ciutadania envií una carta de protesta a títol individual demanant al Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya que arxivi les causes obertes contra els tres imputats pel 
9N. I manifestant la coresponsabilitat pels fets.  

Enviar aquesta moció al president de la Generalitat, al president del govern espanyol, a la 
mesa del Parlament de Catalunya, a les entitats del pacte local pel dret a decidir, si és que 
aquí n’hi ha, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i fer-la pública a través dels 
mitjans públics municipals.»  

Moltes gràcies. 

Intervé el senyor alcalde per manifestar que moltes gràcies a tu, Núria. Donem la paraula als 
diferents grups que omplen el consistori. Comencem pel Partit dels Socialistes de Catalunya, 
senyor Daniel Meroño. 

Intervé el senyor Meroño per manifestar que som-hi. Jo, a l’igual que vostès, rebo al llarg del 
mes cinc o sis mocions referents a temes Generalitat - àmbit supramunicipal, de les quals, 
haig d’escollir aquelles que crec que s’adapten o que crec que el meu poble en pot treure 
més partit. Si es fixen, de fet, la moció que presento en aquest ple no és ni del meu partit, és 
de la UGT. Dit això, el PSC tenia una moció al respecte d’aquest tema, que jo no l’he 
presentat perquè no tenia cap interès a presentar-la, però sí que vull expressar... No la 
llegiré sencera però sí mínimament, quina és la nostra posició.  

Nosaltres estem per no judicialitzar la política a Catalunya. La Llei de consultes, a la qual 
vam donar suport i considerem que és una eina molt, molt útil democràticament, no permetia 
fer la consulta del 9 de novembre. Però també vam denunciar que el govern del PP cometia 
un gran error judicialitzant un tema que no tenia ni tindrà solució jurídica. Nosaltres el que 
pensem..., afirmem la necessitat de mantenir en tot moment el respecte a la legalitat de les 
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institucions, exigir el respecte envers les actuacions judicials, considerar que l’organització 
d’un procés participatiu per part de la Generalitat no hauria de comportar cap mena de 
sanció penal per als membres del govern de Catalunya o cap a altre funcionari públic, i 
reclamem l’obertura d’un procés de diàleg, negociació i pacte per trobar una solució entre 
Catalunya i la resta d’Espanya. 

Aquesta és la posició, i jo m’hi abstindré.  

Intervé el senyor alcalde per manifestar que molt bé. Gràcies, senyor Meroño. Donarem ara 
la paraula a Alternativa Independent Cabrera de Mar. Senyor Antoni Abel. 

Intervé el senyor Abel per manifestar que bé, a veure. El regidor d’Alternativa Independent 
en casos d’aquests, de mocions que surten de l’àmbit municipal, té llibertat de vot, i, per tant, 
és la meva opinió, eh?, és el reflex de la meva opinió, no del partit.  

Bé. Per part meva, el senyor Mas i la senyora Ortega tenen tot el meu suport, i bé, al que no 
hi ha dret és a què no es permeti una consulta i es querellin perquè es demana l’opinió al 
poble. Això és totalment antidemocràtic, per a mi és totalment antidemocràtic, i, per tant, 
potser hem de demanar explicacions al govern que tenim a Espanya, per tenir aquest 
tarannà, eh? Res més. Per tant, hi votaré a favor. 

Intervé el senyor alcalde per manifestar que molt bé, gràcies, senyor Abel. Donem ara la 
paraula al Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya. Senyora Montserrat Reig.  

Intervé la senyora Reig per manifestar que nosaltres hi estem conformes, hi donarem suport. 

Intervé el senyor alcalde per manifestar que molt bé. Gent per Cabrera? Senyora Maluquer? 

Intervé la senyora Maluquer per manifestar que nosaltres, com a Gent per Cabrera, estem 
pel dret a decidir i, per tant, això va ser un acte de pura democràcia, i hi votarem a favor. 

Intervé el senyor alcalde per manifestar que molt bé. Doncs, sotmetem aquesta moció a 
votació.  

Vots a favor? 

Abstencions? 

Doncs, queda aprovada la moció de suport amb 10 vots a favor i 1 abstenció. 

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

CM) i 1 abstenció del PSC, acorda: 

Primer: Expressar el nostre suport i solidaritat amb el president Artur Mas, l’exvicepresidenta 
Joana Ortega i la consellera Irene Rigau, encausats per haver posat les urnes al procés 
participatiu sobre el futur polític de Catalunya del 9 de novembre de 2014.  

Segon: Manifestar el compromís de l’Ajuntament de Cabrera de Mar amb el dret democràtic 
del poble de Catalunya a decidir lliurement el seu futur.  

Tercer: Condemnar l’actitud i les accions de l’Estat espanyol, que porta davant dels tribunals 
a aquells representants polítics que donen la veu al poble.  
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Quart: Participar als actes en defensa de la democràcia organitzats per l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques, l’Associació de Municipis per la Independència, 
l’Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural els dies 13 i 15 d’octubre. Acudir dimarts 
13 a les 19:30h davant de l’Ajuntament i el mateix 13 i el dijous 15 d’octubre acompanyant a 
les persones que declararan al TSJC, al passeig Lluís Companys 14-16 de Barcelona. 

Cinquè: Promoure que la ciutadania enviï una carta de protesta a títol individual, demanant 
al TSJC que arxivi les causes obertes contra els tres imputats pel 9N i manifestant la 
coresponsabilitat pels fets.  

Sisé: Enviar aquesta moció al president de la Generalitat, al president del Govern Espanyol, 
a la Mesa del Parlament de Catalunya, a les entitats del Pacte local pel Dret a Decidir (si n’hi 
ha), al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i fer-la públic a través dels mitjans públics 
municipals. 

9.2. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSC DE SUPORT A LA 

CREACIÓ DE LA PRESTACIÓ “GARANTIA +55” 

“ El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, doncs passem al següent punt 9.2, que  és la moció 
que presenta el Grup Municipal del PSC, de suport a la creació de la prestació «Garantia 
+55». Ens presenta la moció el senyor Daniel Meroño, del Partit dels Socialistes de 
Catalunya. 

El Sr. Daniel Meroño, regidor del grup municipal del PSC, manifesta que també l’he de llegir 
sencera, no?, entenc.  

El Sr. Alcalde li respon que sí. Bé, té la potestat de resumir, si vol, eh? Sí, sí.  

El Sr. Meroño pregunta: sí?  

El Sr. Alcalde respon que sí, sí. 

El Sr. Daniel Meroño manifesta que doncs, la resumiré, eh?  

«Donat que el col·lectiu de persones desocupades de més de 55 anys és més vulnerable a 
caure a l’atur de molt llarga durada, composen el 54,2 per cent del total d’atur de molt llarga 
durada, és evident que en poc temps gran part d’aquest col·lectiu passarà d’un nivell de 
protecció contributiu a un d’assistencial en el millor dels casos, i deixaran de cotitzar a 
efectes d’una futura possible pensió de jubilació, excepte els que tinguin dret a rebre el 
subsidi de majors de 55 anys, que cotitzaran tan sols per la base mínima de cotització.  

Ja que les darreres reformes normatives relatives a la percepció de subsidis per 
desocupació, a partir dels Reials decrets del PP s’han dirigit a reduir la intensitat de la 
protecció elevant l’edat de les persones beneficiàries del subsidi de majors de 52 a 55, 
passant a computar els ingressos de tota la unitat familiar per accedir-hi, limitant», és a dir, 
abans era una persona i ara és tota la unitat familiar la que computa, « el temps durant el 
qual es pot cobrar, i reduint la cotització per jubilació del subsidi de majors de 55, que abans 
era del 125per cent i ara és del 100 per cent, així doncs, podem suposar una ràpida reducció 
de la cobertura de la protecció per desocupació en els majors de 55 anys. 

També és una realitat que les darreres reformes en la protecció per desocupació han 
prioritzat la suficiència econòmica del sistema de prestacions per desocupació. Entenem que 
s’ha deixat sense protegir adequadament a les persones majors de 55, i fins i tot de més de 
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45, desatenent tot un col·lectiu que pot quedar fins i tot fora del sistema de protecció, o 
deixar-les als marges dels sistemes assistencials i empènyer-les a futures pensions de 
jubilació per sota de mínims, fins i tot després de llargues carreres de cotització. 

Constatem que aquests fets afecten directament les rendes actuals d’aquest col·lectiu de 
persones, que en moltes ocasions tenen encara càrregues familiars, acabant la seva vida 
activa cobrant, si compleix els requisits, un subsidi de 426 euros anuals. Gairebé 8 de cada 
10 persones a l’atur de més de 55 anys, o bé cobren un subsidi de més de 426 euros 
mensuals o bé reben la renda mínima d’inserció o algun altre ajut econòmic, o bé no cobren 
res. Entenem que aquest col·lectiu és molt més vulnerable a patir la pobresa i l’exclusió 
social 

Aquest col·lectiu, que voreja l’edat de jubilació, entenem que és especialment important que 
es prioritzin actuacions que reforcin la seva contribuïtat al sistema de la Seguretat Social per 
tal que se’ls asseguri unes pensions dignes. 

Per tot això, sol·licitem al ple l’adopció dels següents acords:  

Primer: Crear la prestació "Garantia +55" per a les persones de més de 55 anys que es 
trobin en situació de desocupació, tinguin cotitzats un mínim de 15 anys i hagin exhaurit la 
prestació per desocupació contributiva. Aquesta prestació serà una proposta integral i que 
contempli: a, una prestació econòmica igual al salari mínim interprofessional vigent, no 426 
euros; el manteniment d’entre el 90 i un 100 per cent del còmput de les bases de cotització 
en la mateixa quantia que la darrera prestació contributiva per desocupació durant la 
percepció d’aquesta prestació; apostar per un salari mínim interprofessional de 1.000 euros 
que ens apropi als estàndards dictats per la Carta Social Europea; afrontar la gran 
complexitat i fragmentació dels diferents sistemes de protecció, cal simplificar i racionalitzar 
l’actual sistema de prestacions, i cal fer-ho amb la col·laboració de l’Administració central; en 
conseqüència, abordar i millorar les iniquitats de les prestacions, i assegurar la compatibilitat 
de les prestacions econòmiques amb altres rendes, salarials o no; finalitzar amb 
l’estigmatització de les persones desocupades en general, i concretament de les majors de 
55 anys; només d’aquesta manera podrem millorar l’ocupabilitat d’aquestes persones; 
analitzar l’eficiència dels programes d’inserció i apostar per accions d’inserció i de formació 
amb continguts reals. 

 Segon: Comunicar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la presidenta 
del Parlament de Catalunya; als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i a la UGT 
de Catalunya.» 

Gràcies a tots.   

El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, gràcies a vostè, senyor Meroño. Donem la paraula als 
diferents grups del consistori. Comencem per Alternativa Independent Cabrera de Mar, 
senyor Antoni Abel. 

El Sr. Antoni Abel Nuri, regidor del grup municipal d’AI-CM, manifesta que a veure. Bé, una 
vegada més a títol personal, donaré la meva opinió. Donaré suport a aquesta moció, però jo 
he de fer unes declaracions. No feu menció als autònoms, no existeixen. Els senyors d’UGT i 
de Comissions, i els partits, van fer els pactes de Toledo que van arribar a tot això, i van fixar 
unes normatives. Unes normatives que són perverses, realment perverses, perquè van 
incrementant els anys i sempre els últims anys. Això s’ho haurien d’haver pensat, perquè 
això és part d’aquest problema. Perquè hi ha gent que potser treballa trenta anys, des dels 
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15 o els 14, i ha arribat als 45 i s’ha quedat sense feina. I a aquest senyor li comptaran els 
últims quinze, que potser a més a més amb el nou sistema, que resulta que no posen ni tan 
sols el salari mínim, doncs, resulta que quedaran unes pensions ridícules. 

Això s’hagués hagut d’arreglar, i el que s’hagués hagut de fer és dir «no, escolti, anem a 
mirar, anem a mirar i incrementant els anys.» Però els senyors aquests que tinguin –o 
senyores– aquest problema, que els últims anys no hagin cotitzat, se’ls permeti tirar enrere i 
agafar els disset, divuit, els que els pertoqui segons el sistema, que els siguin favorables. I 
això, part d’aquestes responsabilitats la tenen en aquest cas UGT i Comissions, els dos, 
perquè tots ho han acceptat, i els partits també, entre ells el PSOE, el PP, i no sé si 
Convergència va fer-ho, i Esquerra tampoc no sé si hi va intervindré, però els d’àmbit 
nacional tots van intervindré, i a més han pactat això, i que és..., bé, que perjudica molt 
aquesta gent. És totalment injust, eh? I més en aquests moments, amb aquests treballs tan 
precaris, que a sobre a la gent els donen contractes curts, a més amb sous molt més baixos 
dels que tenien abans... En fi, que... 

Jo donaré suport perquè crec que s’ha d’ajudar aquesta gent, però realment no ho estan 
portant bé això.  

El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Gràcies, senyor Abel. Donem la paraula al Grup 
d’Esquerra Republicana de Catalunya. 

La Sra. Montserrat Reig Pascual, regidora del grup municipal d’ERC,  manifesta que 
nosaltres hi donarem suport, malgrat que també pensem que els sindicats ho van fer molt 
malament. 

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

El Sr. Antoni García, regidor del grup municipal de GxC, manifesta que l’únic és que 
aprofitem una mica aquesta moció per anar..., crec que era al primer ple que vam fer un petit 
debat sobre l’atur estructural i que vostès van dir que en el proper ple es diria alguna cosa, 
segurament que no hauran tingut temps, però jo el que sí volia dir és que bàsicament estem 
parlant d’una gent a la qual li costa trobar feina, i que se’ls ha d’ajudar. Nosaltres el que sí 
proposem, ara que estan estudiant el pressupost per a l’any 2016, és... Ja sé que aquest 
tipus de persones per l’autoocupació poden optar als microcrèdits, però això deu ser bastant 
difícil, estudiar una línia d’avals de, no sé, aproximadament 100.000 euros, si volen ho 
podem concretar, al nostre programa està bastant definit, per recolzar projectes 
d’autoocupació de petita quantia, a retornar en dos anys, tres. Pensem que amb això a l’any 
podríem ajudar sis, set o vuit persones, però és el que possiblement el pressupost municipal 
podria acceptar, eh? Es pot valorar cada projecte, però això sí que ja penso que és una 
ajuda molt més directa que la que podem esperar que el govern central faci. Aquí ho deixem, 
eh? 

El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. d’acord. Convergència Democràtica de Catalunya, la 
seva portaveu, Núria Pera, si us plau? 

La Sra. Núria Pera Maltes, regidora del grup municipal de Convergència, respon que sí. El 
Grup de Convergència de Catalunya hi donarà suport. Evidentment, com s’ha reflexionat 
aquí, en el passat segurament es van fer coses, o es van prendre mesures que no eren del 
tot encertades, ara estem pagant les conseqüències, però en aquests moments creiem que 
la situació realment d’aquestes persones que han deixat de percebre l’atur, o no tenen feina 
ni possibilitats, doncs, ens hem de pronunciar a favor d’aquesta mesura. Moltes gràcies. 
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El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Gràcies. Doncs, sotmetem aquest punt a votació. 

Vots a favor de la moció? 

Doncs, queda aprovada per unanimitat, 11 vots a favor. Gràcies. 

Sotmès l’assumpte a votació el Consistori per unanimitat acorda aprovar la moció de suport 
a la creació de la prestació de la garantia +55, en els termes en què ha estat formulada. 

9.3. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ERC EN MOTIU DEL 75È 
ANIVERSARI DE L’ASSASSINAT DEL PRESIDENT LLUÍS COMPANYS I JOVER. 
JUSTÍCIA UNIVERSAL I MEMÒRIA HISTÒRICA 

Passem al següent punt, que és la moció que presenta el Grup Municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya amb motiu del setanta-cinquè aniversari de l’assassinat del 
president Lluís Companys i Jover, justícia universal i memòria històrica. Ens presenta la 
moció la Montserrat Reig, portaveu del grup. Quan vulguis, Montse.  

La Sra. Montserrat Reig Pascual, regidora del grup municipal d’ERC, dóna el bon vespre a 
tothom i fa lectura del text de la moció:  

«El dia 15 d’octubre es commemora el 75è aniversari de l’assassinat del molt honorable Lluís 
Companys i Jover, qui fou condemnat a mort per les autoritats franquistes en l’única 
sentència d’aquest tipus a un president d'una nació democràticament escollit a la història 
d’Europa, sentència que continua encara sense declarar-se nul·la per part de l’Estat 
Espanyol.  

Fins a dia d’avui, la llei es limita a declarar injustes les sentències per la il·legitimitat dels 
tribunals, mitjançant un certificat de reparació i de reconeixement que no té cap valor jurídic, i 
no declara les resolucions judicials nul·les de ple dret per il·legals, motiu pel qual el Ministeri 
de Justícia es nega a certificar-les. En aquest sentit la Llei 52/2007 de 26 de desembre, per 
la qual es reconeixen i amplien els drets i s’estableixen mesures a favor dels qui van patir 
persecució o violència durant la guerra i la dictadura, no ha servit de res per anul·lar els 
judicis sumaríssims dictats pels tribunals militars, entre ells el que condemnava el President 
Companys.  

D’aquesta manera, el Fiscal General de l’Estat considerà el 2010 no procedent el recurs de 
revisió instat per la Generalitat per obtenir l’anul·lació de la sentència dictada pel Tribunal de 
Responsabilitats Polítiques de Barcelona de 1939, i de la sentència dictada pel Consell de 
Guerra d’Oficials Generals del 1940, que va condemnar a pena de mort el president 
Companys, perquè considerava que ambdues sentències eren inexistents i nul·les de ple 
dret, en haver estat dictades per tribunals il·legítims conforme la llei 52/2007.  

D’altra banda, l’immobilisme i la manca de sensibilitat per part dels diferents governs de 
l’Estat contrasten amb els actes de desgreuge que tant des d’Alemanya com des de França 
s’han fet per les actuacions dels respectius països durant la Segona Guerra Mundial, així 
com pel fet d’haver col·laborat amb el general Franco. Un menyspreu que es veu agreujat 
quan 75 anys després de la captura de Lluís Companys per la Gestapo, els documents que 
van ser confiscats continuen en possessió de l’exèrcit espanyol a l’Arxiu d’Àvila, enlloc 
d’haver estat retornats a la Generalitat de Catalunya, institució que és la seva legítima 
propietària.  



 
 

  

42 

 

Un cop tancada la causa contra el franquisme a l’Estat espanyol, i deixant els represaliats en 
situació d’indefensió , és a l’Argentina on els represaliats i les víctimes del franquisme 
guarden la darrera esperança amb les actuacions de la jutgessa Servini, en la coneguda 
“Querella Argentina”. Una querella on també hi ha la causa contra el president Companys a 
instàncies d’Esquerra Republicana, que participa de la denúncia contra l’Estat espanyol amb 
l'objectiu de restituir la figura del president Companys, i erigir-la com a icona de la justícia 
universal. 

Per tot això, en la commemoració del 75 aniversari de la seva mort, considerem que no és 
comprensible que cap govern espanyol hagi accedit a certificar la nul·litat d’aquestes 
certificacions, i a incloure aquesta declaració a la denominada Llei de la memòria històrica, 
amb tots els efectes jurídics que aquesta declaració comporta. Com dèiem, Alemanya i 
França han demanat perdó per haver col·laborat en la detenció i deportació de Lluís 
Companys, mentre que la justícia espanyola es nega a declarar nul el seu judici.  

Després de dècades de llibertats democràtiques, considerem que encara no s’ha reparat 
com cal la memòria del president Companys, així com la causa de milers de víctimes de 
totes les nacions i pobles de l’Estat Espanyol, i que cal instar al Govern de l’Estat Espanyol a 
dur a terme les actuacions jurídiques i polítiques pertinents per anul·lar la sentència del judici 
sumaríssim al president de la Generalitat, i realitzar totes aquelles actuacions per a reparar 
el seu honor.  

Tal i com va dir el mateix Lluís Companys, referent de l'Esquerra nacional, "la nostra és una 
lluita pels valors universals de la pau, del treball i de la justícia". La nova República Catalana 
s'ha de constituir com un baluard dels drets humans, la pau, la fraternitat i la justícia 
universal. Lluís Companys va donar la vida i va morir per la República Catalana. Aquest 27S 
hem “sentat” les bases democràtiques per tal que la República Catalana comenci a caminar. 
Sens dubte, el nostre millor homenatge serà acabar la tasca que va protagonitzar, i de tants 
d'altres que el van precedir i tants d'altres que hem continuat. Sabem que la lluita social i la 
lluita nacional és indestriable.  

Amb relació als antecedents exposats, proposem al ple de l’Ajuntament l’adopció dels acords 
següents: primer, instar el Govern de l’Estat a dur a terme les actuacions jurídiques i 
polítiques pertinents per anul·lar la sentència del judici sumaríssim al president de la 
Generalitat de Catalunya, el Sr. Lluís Companys i Jover, així com realitzar totes aquelles 
actuacions oportunes perquè l’honor del president Companys sigui reparat; segon, instar el 
Govern de l’Estat Espanyol a modificar la Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la qual es 
reconeixen i amplien els drets i s’estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o 
violència durant la guerra i la dictadura, per considerar com a inexistents i nul·les de ple dret 
les sentències dictades pels Jutjats i Tribunals declarats il·legítims en la llei, seguint el criteri 
expressat per la Fiscalia General de l'Estat en el seu Decret del 4 d'abril de 2010, habilitant 
el procediment administratiu necessari perquè el Consell de Ministres expedeixi el 
corresponent certificat de nul·litat als efectes legals procedents; tercer, subsidiàriament, 
modificar la Llei d'enjudiciament criminal i la Llei processal militar, amb la finalitat 
d’incorporar, entre els requisits habilitats per procedir a la revisió d’una sentència ferma, la 
declaració d’il·legitimitat realitzada conforme a l’article 3 de la Llei 52/2007, de 26 de 
desembre, per la qual es reconeixen i amplien els drets i s’estableixen mesures a favor dels 
qui van patir persecució o violència durant la guerra i la dictadura, així com la Llei orgànica 
del Poder Judicial, per atorgar la legitimació activa al Govern de l’Estat per si mateix, o a 
través de la Fiscalia, per interposar el recurs de revisió de les sentències declarades 
il·legítimes; quart, reclamar a l’Estat espanyol que retorni tota la informació sobre Lluís 
Companys requisada per la Gestapo a París l’any 1940, i que actualment es troba 
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confiscada a l’Arxiu d’Àvila; cinquè, reclamar a tots els governs que van participar de la 
captura i de l’assassinat de Companys, que participin d’un acte de desgreuge a la figura de 
l’únic president elegit democràticament i assassinat a Europa durant el segle XX, un acte que 
s’hauria de fer al fossar del Castell de Montjuic; sisè, col·laborar amb aquelles persones que 
participen de la querella argentina mentre no siguin restituïdes les famílies; setè, comunicar 
aquest acord de Govern de la Generalitat, a tots els grups polítics del Parlament Català, al 
govern de l’Estat i a les Corts espanyoles, al Parlament Europeu, a l’ONU i a les 
associacions de recuperació de la memòria històrica. 

No obstant, això el ple acordarà el que s’estimi més convenient. Gràcies.» 

El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Moltes gràcies a tu, Montse. Donem la paraula als 
diferents grups del consistori. Comencem amb el senyor Meroño, del Partit dels Socialistes 
de Catalunya. No vol comentar res? No? Alternativa Independent de Cabrera de Mar, senyor 
Abel? 

El Sr. Antoni Abel Nuri, regidor del grup municipal d’AM-CM, manifesta que bé, que jo donaré 
suport també a títol personal a aquesta moció d’Esquerra Republicana.  

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

La Sra. Anna Maluquer Ferré, regidora del grup municipal de GxC, manifesta que sí. 
Nosaltres també hi donarem suport, pensem que la memòria històrica i restablir el greuge 
contra el president Lluís Companys, al cap i a la fi el president dels catalans, és de justícia, 
tot i que ens sembla que serà complicat, no? 

El Sr. Alcalde pregunta: Convergència Democràtica de Catalunya, Núria Pera? 

La Sra. Núria Pera Maltes manifesta que Convergència, el Grup de Convergència també hi 
donarà suport per reparar el greuge amb el president Companys, i amb el poble català, 
evidentment.  

El Sr. Alcalde comenta que molt bé. Doncs, sotmetem aquesta moció també a votació. 

Vots a favor? 

Doncs, queda aprovada per unanimitat, 11 vots a favor. Molt bé.  

Sotmès l’assumpte a votació el Consistori per unanimitat acorda aprovar la moció en relació 
al 75è aniversari de l’assassinat del president Lluís companys i Jover. Justícia Universal i 
memòria històrica, en els termes en què ha estat formulada. 

10. ASSUMPTES SOBREVINGUTS 

Passem al punt 10, que és assumptes sobrevinguts. Tenim aquí dues mocions, prèviament 
hem de votar la urgència, atès que les dues estan relacionades, vinculades a la declaració 
del Parlament del passat dilluns. Hem de votar la urgència. El motiu de la urgència és que, 
bé, és un tema candent, estem parlant dins de la mateixa setmana, i segurament serem dels 
primers ajuntaments que tractarem aquestes mocions en un plenari.  

Per tant, si estem d’acord amb la urgència, vots a favor de tractar aquestes dues mocions? 
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Bé, doncs, queda aprovat per 10 vots a favor... No he vist el senyor Abel. També? Sí? 
Doncs, 10 vots a favor i 1 abstenció.  

10.1. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA 
DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA I ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA, DE 
SUPORT A LA RESOLUCIÓ I/XL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 

Bé, la primera moció és la moció de suport a la resolució 1/11, del Parlament de Catalunya, 
que presentem els grups de Convergència Democràtica de Catalunya i Esquerra 
Republicana de Catalunya. 

«El ple del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 9 de novembre de 2015, va aprovar 
la següent resolució. Primer: el Parlament de Catalunya constata que el mandat democràtic 
obtingut a les passades eleccions del 27 de setembre de 2015 es basa en una majoria en 
escons de les forces parlamentàries que tenen l’objectiu que Catalunya esdevingui un estat 
independent, i amb una àmplia majoria sobiranista en vots i escons, que aposta per 
l’obertura d’un procés constituent no subordinat. 

Segon: el Parlament de Catalunya declara solemnement l’inici del procés de creació d’un 
estat català independent en forma de república. 

Tercer: el Parlament de Catalunya proclama l’obertura d’un procés constituent ciutadà, 
participatiu, obert, integrador i actiu, per tal de preparar les bases de la futura constitució 
catalana. 

Quart: el Parlament de Catalunya insta ell futur govern a adoptar les mesures necessàries 
per fer efectives aquestes declaracions. 

Cinquè: el Parlament de Catalunya considera pertinent iniciar, en el termini màxim de trenta 
dies, la tramitació de les lleis de procés constituent de seguretat social i d’hisenda pública. 

Sisè: el Parlament de Catalunya, com a dipositari de la sobirania i com expressió del poder 
constituent, reitera que aquesta cambra i el procés de desconnexió democràtica de l’Estat 
espanyol no se supeditaran a les decisions de les institucions de l’Estat espanyol, en 
particular del Tribunal Constitucional, que considera mancat de legitimitat i de competència 
arran de la sentència de juny del 2010 sobre l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, votat 
prèviament pel poble en referèndum entre altres sentències. 

Setè: el Parlament de Catalunya ha d’adoptar les mesures necessàries per obrir aquest 
procés de desconnexió de l’Estat espanyol d’una manera democràtica, massiva, sostinguda i 
pacífica, que permeti l’apoderament de la ciutadania a tots els nivells i es basi en una 
participació oberta, activa i integradora. 

Vuitè: el Parlament de Catalunya insta el futur govern a complir exclusivament les normes o 
els mandats emanats d’aquesta cambra, legitima i democràtica, a fi de blindar els drets 
fonamentals que puguin resultar afectats per decisions de les institucions de l’Estat espanyol, 
com els especificats en l’annex d’aquesta resolució. 

Novè: el Parlament de Catalunya declara la voluntat d’iniciar negociacions per tal de fer 
efectiu el mandat democràtic de creació d’un estat català independent en forma de república, 
i acorda posar-ho en coneixement de l’Estat espanyol, de la Unió Europea i del conjunt de la 
comunitat internacional.» 
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I ara ve un annex que és ampli, extens, però que considerem que és important també llegir-
lo perquè tothom n’estigui assabentat.  

Annex. «Mesures que haurà d’aplicar el futur govern, destinades a blindar drets fonamentals 
afectats per decisions de les institucions de l’Estat espanyol.  

Un: pobresa energètica. Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés als 
subministraments bàsics, el futur govern ha de desplegar les mesures de la Llei 24/2015, del 
29 de juliol, de mesures urgents, per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la 
pobresa energètica, de manera que es garanteixi el dret d’accés als subministraments bàsics 
d’aigua potable, de gas i d’electricitat a les persones i unitats familiars en risc d’exclusió 
residencial, mentre duri aquesta situació.  

Dos: habitatge. Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés a un 
habitatge digne, el futur govern ha de treballar en l’aplicació del nou marc normatiu que 
regula la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents, per afrontar l’emergència en 
l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. En aquest marc, el futur govern ha de garantir 
que en procés de desnonament de l’habitatge habitual que afectin persones i unitats familiars 
en situació de risc d’exclusió residencial es compleixi, per poder fer efectiu el desnonament, 
el principi de reallotjament adequat de les persones i unitats familiars afectades. 

Així mateix, de forma urgent, el futur govern ha de dur a terme modificacions normatives que 
permetin fer efectives les disposicions de la dita Llei 24/2015, com és el cas del reglament de 
funcionament de les meses de valoració per a l’adjudicació d’habitatges per a situacions 
d’emergències econòmiques i socials, i per a altres casos de necessitats especials en l’àmbit 
de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 

Tres: sanitat. En l’àmbit de les polítiques de salut, el futur govern ha de garantir l’accés 
universal a l’atenció sanitària pública i de qualitat, per mitjà del Servei Català de la Salut, 
CatSalut, a totes les persones que viuen a Catalunya. Cap persona no en pot quedar 
exclosa per raons d’origen, tingui o no la condició d’assegurada o beneficiària del Sistema 
Nacional de Salut, i amb independència de si consta o no en el padró. Així mateix, cap 
ciutadà no es pot veure privat d’assistència farmacèutica per motius econòmics. D’acord amb 
diverses resolucions aprovades pel Parlament, no es poden dur a terme nous concursos per 
a la gestió de centres d’atenció primària. 

Educació. El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra 
bona part de l’articulat de la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, de millora de la qualitat 
educativa, recurs que fou admès a tràmit el 3 d’abril de 2014. En aquesta impugnació, 
avalada pel dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, s’argumentava que els 
preceptes impugnats de la dita llei orgànica són contraris a les competències que 
corresponen a la Generalitat en aquesta matèria, contraris al model educatiu català 
determinat per la Llei d’educació de Catalunya i contraris als consensos obtinguts pel conjunt 
de la comunitat educativa. En coherència amb aquest recurs, el futur govern ha de vetllar en 
la seva actuació en matèria d’educació per la plena vigència i el respecte de les 
competències establertes en favor de les administracions catalanes, i per mantenir-hi els 
consensos obtinguts pel conjunt de la comunitat educativa. 

Cinc: garantia de les llibertats públiques. El Parlament de Catalunya va interposar un recurs 
d’inconstitucionalitat contra alguns articles de la Llei orgànica 4/2015, de protecció de la 
seguretat ciutadana, recurs que fou admès a tràmit el 21 de juliol de 2015. En aquesta 
impugnació, avalada pel dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, s’argumentava que 
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els preceptes impugnats de la dita llei orgànica són contraris a drets fonamentals emparats 
per textos internacionals com la Declaració universal dels drets humans o el Conveni 
europeu dels drets humans, i per la jurisprudència del Tribunal Europeu dels Drets Humans. 
En coherència amb aquest recurs, el futur govern ha de vetllar en la seva actuació en 
matèria de seguretat ciutadana per la plena vigència i el respecte dels drets fonamentals 
esmentats. 

Sis: administracions locals. Amb l’afany de garantir les plenes competències de les 
administracions locals catalanes en servei de l’interès general, el futur govern ha de 
proporcionar-los les eines de suport necessàries per deixar sense efecte els preceptes de la 
Llei de l’Estat 27/2013, del 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració local», la famosa LRSAL, «promulgada de resultes de la Llei orgànica 2/2012, 
del 27 d’abril, d’estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera, dictada en desplegament 
de l’article 135 de la Constitució espanyola, relatius a la limitació de competències als ens 
locals, al control del cost dels serveis i a l’obligació de la priorització de l’activitat econòmica 
privada. 

Set: refugiats. A fi de poder donar resposta a la greu situació humanitària que viuen els 
refugiats, el futur govern ha de generar un marc de relacions amb l’Alt Comissionat de les 
Nacions Unides per als Refugiats, ACNUR, amb l’objectiu de donar acollida i asil al màxim 
nombre de persones refugiades, més enllà de les decisions adoptades en aquest àmbit pel 
Govern espanyol. 

Vuit: dret a l’avortament. En matèria de dret a l’avortament, el futur govern s’ha de regir pel 
que estipula la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes. 

Nou: finançament d’un pla de xoc social i gestió del deute. Per tal d’alliberar recursos per 
dotar financerament un pla de xoc social, el futur govern ha d’establir, entre altres mesures, 
vies de negociació que permetin reduir la càrrega del deute en el conjunt de la despesa. 

Prioritàriament, el futur govern ha d’impulsar la renegociació de tots els finançaments 
estructurats, separant els pagaments que compensen un servei, inversió i manteniment, 
d’aquells que constitueixen un pagament excessiu respecte al tipus d’interès a les taxes 
d’inflació actuals. Així mateix, el futur govern ha d’instar els concessionaris o superficiaris a 
redefinir els contractes estructurats, transformant l’amortització de les inversions en 
finançament ordinari mitjançant deute públic i eliminant el cost excessiu del capital. 

Aquesta transformació, que ha de permetre una rebaixa de costos per a la Generalitat que 
es pugui aprofitar per finançar el pla de xoc social, ha d’anar acompanyada d’una revisió a 
fons dels programes pressupostaris de despesa que permeti avaluar-ne i contrastar-ne la 
utilitat en moments en què atendre la urgència social ha esdevingut la màxima prioritat de la 
despesa de la Generalitat, expressada en l’esmentat pla de xoc. Els estalvis que s’obtinguin 
de la revisió de programes han d’anar íntegrament dedicats al pla de xoc social. 

Per tal de fer un seguiment de l’efectivitat d’aquest objectiu i compromís, el futur govern ha 
de crear un grup de treball obert als grups parlamentaris. Així mateix, el futur govern ha 
d’establir un calendari de reunions amb els responsables de la banca resident, per estudiar 
la possibilitat de renegociació del pagament dels interessos amb finalitats socials.» 

Bé, des del món municipal català volem estar una vegada més al costat del Parlament de 
Catalunya en l’exercici de la voluntat del nostre poble, i expressar la nostra total coincidència 
de plantejaments amb la cambra catalana. Per aquest motiu, els grups municipals de 
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Convergència Democràtica de Catalunya i Esquerra Republicana de Catalunya, proposen al 
ple de l’Ajuntament de Cabrera de Mar l’adopció dels següents acords: primer, manifestar el 
ple suport i l’adhesió de l’Ajuntament de Cabrera de Mar a la resolució l/Xl del Parlament de 
Catalunya; segon, trametre aquest acord a la presidenta i als grups del Parlament de 
Catalunya, al president de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació de Municipis per la 
Independència, i a l’Associació Catalana de Municipis. 

Bé, donem la paraula ara als grups del consistori. Comencem pel Partit dels Socialistes de 
Catalunya, el senyor Daniel Meroño.  

Intervé el senyor Meroño per manifestar que sí, bé, per a mi és un moment ara aquest 
bastant trist, en el sentit que, i lamento molt la utilització instrumental que es fa per part de la 
Generalitat en els ajuntaments, amb aquesta estratègia de confrontació cap a..., bé, en 
aquest procés cap a la independència. Fixin-se que m’he abstingut. En la meva pròpia..., fins 
i tot en la meva pròpia moció, que presentaré després, em vaig fer la promesa que no 
parlaria res més que de projectes i d’aspectes del poble, per tant, per a mi és un moment 
trist. Votaré en contra, després presentaré la moció que tampoc hagués presentat, però 
arran d’aquesta moció d’última hora, doncs, com que hi votaré en contra, em vull expressar, 
vull explicar quina és la proposta del Partit Socialista, i per tant, després d’aquesta moció jo 
presentaré la meva. Ja està.  

Intervé el senyor alcalde per manifestar que molt bé. Alternativa Independent Cabrera de 
Mar, senyor Antoni Abel? 

Intervé el senyor Abel per manifestar que bé, una vegada més a títol personal, a veure... 
Aquesta resolució és una resolució que, bé, en principi, bàsicament amb la majoria dels 
punts hi estic d’acord, amb els annexos també, però és que tinc molts dubtes a l’hora de 
donar-li suport. I tinc dubtes perquè, a veure, crec que no s’està portant bé, això no s’està 
portant bé. O sigui, es posa una resolució que s’hagués hagut de fer, crec jo, al meu 
entendre, després d’haver elegit president i el govern. Ho estan fent al revés. Ens fixem uns 
terminis de trenta dies, sí, o sigui, a partir del dia en què tinguem president, i sabent quin 
president tindrem i quan el tindrem.  

Home, jo crec que no s’estan portant bé les coses. La gent, hi ha molta gent que ja s’està 
desafectant, o sigui, no ho veuen clar. Jo crec que això s’ha demorat molt, i això ho ha fet 
encara provocar més, perquè si només hagués sigut qüestió d’elegir o no elegir president no 
estaríem en la situació en què estem. O sigui, si no s’hagués fet aquesta resolució i hagués 
esperat, no estaríem en la situació en què estem, perquè la gent diria: «Bé, ja s’ho faran 
entre ells, ja arribaran a un acord.» Clar, es fa aquesta resolució, i després resulta que ve la 
patacada, no? I això n’hi ha per llarg, perquè avui s’ha tornat una altra vegada..., seguim 
sense president, i a veure quant durarà.  

Llavors, clar, a mi, no donar suport em sap molt de greu, i per altra banda, donant suport vaig 
en contra realment del que penso. Crec que s’estan fent malament les coses, no s’estan 
portant pel camí que s’han de portar. Però com que jo no vull ser, malgrat tot, igual que els 
partits, que no miren el fi, no mirem l’objectiu, el principal, i que van entremig sempre per 
interessos d’uns, dels altres, un tipus d’interès, jo no vull fer igual, i com a ciutadà, malgrat 
que no estic gaire d’acord amb tot això finalment hi donaré suport, però de veritat que em 
costa molt, eh? No ho faig de gust, no ho faig content de cap de les maneres. 

Intervé el senyor alcalde per manifestar que gràcies, senyor Abel. Gent per Cabrera, Anna 
Maluquer?  
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Intervé la senyora Maluquer per manifestar que sí. Doncs, nosaltres, com a Gent per 
Cabrera, ja saben que en aquest tema, doncs, cadascú de nosaltres vota segons creu. En 
aquest cas, els tres regidors que som aquí presents hi votarem a favor, i realment el que sí 
que un constata, i que és una mica trist, és que aquesta voluntat popular finalment, i que 
aquesta resolució, que al final mostra una unitat, que després, a l’hora d’escollir el president, 
doncs, no és així, no? Per tant, és una mica trist que tot això no tiri endavant per culpa d’una 
qüestió personalista també, no?, al nostre entendre, que si hi ha d’haver aquest president o 
un altre. No sé qui és el que ha de cedir, nosaltres ens limitem al que és la política local, però 
realment esperem que, això, que els polítics estiguin a l’alçada i es resolgui de la millor 
manera possible, sobretot per tot l’esforç que ha fet la població i tota la generositat que han 
demostrat recolzant tot aquest procés.  

Intervé el senyor alcalde per manifestar que molt bé. Doncs, agraïm el suport que han 
manifestat perquè creiem que és un moment històric, i el fet que l’Ajuntament de Cabrera de 
Mar, el seu consistori, doni tan àmpliament suport a aquesta declaració, amb els matisos que 
s’han fet i amb el desig de tots plegats que el procés –o de la majoria dels que ho han 
manifestat així– arrenqui de manera definitiva i amb força pel bé de tots, sotmetem aquest 
punt a votació. 

Vots a favor? 

Abstencions? 

En contra? 

Doncs, queda aprovat per 10 vots a favor i 1 vot en contra. 

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

CM) i 1 en contra del PSC, acorda: 

Primer: Manifestar el ple suport i l’adhesió de l’ajuntament de Cabrera de Mar a la resolució 
1/XI del Parlament de Catalunya.  
 
Segon: Trametre aquest acord a la presidenta i als grups del Parlament de Catalunya, al 
president de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació de Municipis per la Independència 
(AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM). 
 
10.2. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DEL PSC AMB 
RELACIÓ A LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PRESENTADA EL PASSAT DIA 27 
D’OCTUBRE AL PARLAMENT DE CATALUNYA PER PART DELS GRUPS 
PARLAMENTARIS DE JUNTS PEL SÍ I DE LA CUP 

Molt bé. Doncs, passem a la darrera moció, que és moció del Grup Municipal del PSC, amb 
relació a la proposta de resolució presentada el passat dia 27 d’octubre al Parlament de 
Catalunya per part dels grups parlamentaris de Junts pel Sí i de la CUP. Ens presenta la 
moció el senyor Daniel Meroño, del Partit dels Socialistes de Catalunya. Endavant. 

Intervé el senyor Meroño per manifestar que moltes gràcies. Bé, aquests són els arguments 
pels quals s’ha votat en contra anteriorment. «Atès que les eleccions del passat 27 de 
setembre es va elegir un nou parlament, i que la primera funció d’un parlament elegit a les 
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urnes és la investidura d’un nou president o presidenta;» com deia el Toni, «atès que 
considerem que l’aprovació de la proposta de resolució presentada per Junts pel Sí i la CUP 
constitueix un error polític molt greu des de la recuperació de les institucions democràtiques; 
atès que la proposta de resolució esmentada suposa un greu risc per a l’autogovern de 
Catalunya, assolit després de moltes lluites polítiques i socials en la recuperació de les 
nostres institucions; atès que a tots els nivells de les administracions i el conjunt de la 
ciutadania en un estat democràtic com és el nostre són i han de ser els principals garants de 
la legalitat; atès que la presidència del Parlament de Catalunya té l’obligació de representar 
la pluralitat de la cambra en la seva integritat, considerem que les darreres actuacions de la 
presidenta del Parlament, fent seguidisme de la proposta política del president en funcions 
de la Generalitat han posat en risc la imparcialitat de la institució a la qual representa, i el 
més elemental principi de separació de poders, el Grup Municipal de l’Ajuntament de 
Cabrera de Mar vol manifestar el següent: el resultat de les eleccions del 27S no atorga 
mandat democràtic per un procés unilateral cap a la independència, la victòria en escons de 
les forces polítiques partidàries de la independència els habilita a governar, però no per 
trencar amb la legalitat. A més, cal tenir ben present que la majoria de ciutadans i ciutadanes 
de Catalunya que es van manifestar a les urnes no ho van fer a favor dels partits que 
aposten per la independència. L’aprovació de l’esmentada proposta de resolució posa en 
greu risc la unitat civil del poble de Catalunya.  

L’aprovació d’aquesta resolució posa en risc l’autogovern de Catalunya en el marc 
constitucional. L’aprovació d’aquesta resolució pot situar definitivament la política catalana 
en un carreró sense sortida, del qual només es pot derivar un conflicte institucional sense 
solució. No hi ha solució a l’encaix entre Catalunya i la resta d’Espanya que no passi per un 
procés de diàleg, negociació i pacte entre institucions, l’impuls d’una reforma de la 
Constitució que ampliï els conceptes federalistes que ja té incorporats, i que clarifiqui les 
relacions entre les competències de l’Administració general de l’Estat i de les comunitats 
autònomes, i especialment de la nostra, les de la Generalitat de Catalunya. Denunciem la 
utilització instrumental, una vegada més, i avui ho hem comprovat, del mon local en 
l’estratègia de confrontació en el procés unilateral cap a la independència.» Ja està.  

Intervé el senyor alcalde per manifestar que bé. Donem la paraula als grups del consistori. 
Alternativa Independent Cabrera de Mar? 

Intervé el senyor Abel per manifestar que evidentment, no podem donar suport a la vostra 
moció. Evidentment... 

Intervé el senyor Meroño per manifestar que ho entenc. Seria estrany. 

Intervé el senyor alcalde per manifestar que Esquerra Republicana de Catalunya, algun tema 
a comentar? 

Intervé el senyor Mir per manifestar que en primer lloc demanar-te disculpes, Dani, que tenia 
una necessitat fisiològica i ja no podia. Perdó. Jo ja me l’havia llegit, ja sabia el que havia de 
contestar, i com tu molt bé saps, que ja ho havíem comentat, nosaltres això ja ho hem provat 
i això no va, i nosaltres creiem que el camí que estem fent és el correcte. Hi votarem que no. 

Intervé el senyor alcalde per manifestar que molt bé. Gent per Cabrera, algun comentari? 
Anna Maluquer. 

Intervé la senyora Maluquer per manifestar que sí. Nosaltres, malgrat que pensem que la 
teva posició l’has de defensar i la respectem, nosaltres hi votarem també que no.  
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Intervé el senyor alcalde per manifestar que val. El Grup de Convergència Democràtica de 
Catalunya també votarà en contra, i jo voldria..., perquè hi ha una sèrie d’afirmacions aquí 
que m’agradaria comentar. La primera d’elles és que diu que el resultat del 27S no atorga un 
mandat democràtic. Justament es va presentar, aquestes eleccions es van convocar per 
obtenir aquest mandat democràtic. S’han obtingut 72 dels 135 diputats a favor d’aquest 
mandat democràtic que portaven el programa, per tant, entenem que els resultats de les 
eleccions del 27 de setembre atorguen àmpliament aquest mandat democràtic per un procés 
cap a la independència. No unilateral, aquí no diu unilateral, és un procés cap a la 
independència, enlloc diem que sigui unilateral. 

Després diu un altre punt que aquesta resolució posa en greu risc la unitat civil del poble de 
Catalunya. Jo crec que el fet que la puguem debatre com l’estem debatent ja és prou 
significatiu, no hi ha cap confrontament, i no hi veig el risc de la unitat civil. Jo parlo, comento 
amb amics, amb familiars que estan més o menys d’acord, per telèfon, en persona, pel 
Facebook, i no ens tirem els trastos pel cap i no passa res. Vull dir que no veig aquest risc jo, 
de la unitat civil.  

I després, parla del procés, proposa un procés de diàleg, negociació i pacte entre les 
institucions. Bé, justament això és el que estem intentant des de fa molts anys, i jo voldria 
remarcar el que s’ha dit abans, de la sentència del Tribunal Constitucional, que va tombar 
l’Estatut de Catalunya, aprovat l’any 2006 àmpliament, amplíssimament, pel Parlament de 
Catalunya, amb tots els grups polítics aquí representats, també liderat en aquest cas pel 
Partit dels Socialistes de Catalunya, aprovat posteriorment a Les Corts espanyoles, i 
referendat pel poble de Catalunya. i això ho va tombar el Tribunal Constitucional. A partir 
d’aquí és quan es va generar la resta, i, per tant, cal recordar-ho i remarcar-ho un dia com 
avui. 

I després, vostè diu que denunciem la utilització instrumental. Bé, si en un moment històric 
com el que estem tractant, en els ajuntaments no podem debatre aquests assumptes que 
ens afecten de manera directíssima, perquè afecten la nostra població i afecten tota 
l’estructura política del país, doncs, no veig que això sigui una utilització instrumental sinó 
que és un fet natural, i que penso que és productiu i que pot ajudar a què molta gent tingui 
més informació i pugui contrastar els seus punts de vista.  

Per tant, no estant d’acord amb tot això, entre d’altres coses, també Convergència 
Democràtica de Catalunya hi votarà en contra. 

Sotmetem, doncs, aquest punt a votació. 

Vots a favor de la moció? 

(Rialles.) 

Vots en contra? 

Doncs, queda rebutjada la moció per un vot a favor i 10 vots en contra.  

(Remor de veus.) 

És l’hora. Portem bastanta estona i passa això. Un vot a favor, del Partit dels Socialistes de 
Catalunya, i 10 vots en contra. Molt bé.  
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Sotmès l’assumpte a votació, el Consistori rebutja la moció per 10 vots en contra (4 CiU, 2 

ERC, 3 GxC i 1 Ai-CM) i 1 a favor del PSC. 

11. INFORMES, PRECS I PREGUNTES 

Passem al darrer punt, que és informes, precs i preguntes. Comencem pels informes dels 
membres de l’equip de govern. Comencem per la regidora de Serveis a les Persones, 
Promoció Econòmica i Sanitat. Maria José Cortada, Endavant, quan vulguis. 

Intervé la senyora Cortada per manifestar que val. A veure, jo parlaré en aquests moments 
precisament de l’atur estructural, ja ho portava... Dins de la borsa de treball de Cabrera de 
Mar, sí que és cert que ens trobem amb un percentatge elevat d’aturats de llarga durada, 
d’un 43.09 per cent. En el seu perfil principal respon a una dona d’entre 50 i 59 anys, de la 
qual s’acredita estudis primaris, que ha treballat amb anterioritat en el sector dels serveis, i 
que demanda una ocupació d’empleada d’oficina, serveis auxiliars i venedora.  

Des del Servei Local d’Ocupació, i dintre del Club de Feina, treballem per oferir diferents 
accions a aquest col·lectiu. Des de tallers de coatching per reforçar la seva autoestima, 
passant per tallers d’informàtica per reciclar els seus coneixements, com per preparar-se 
també per a una entrevista, i moltes altres accions, eh?, es fan diversos tallers.  

Des de l’Àrea de Promoció Econòmica es va a visitar les empreses, i donem informació dels 
diferents avantatges de contractar una persona de més de 45 anys, i de fet, podem dir i 
afirmar que a partir del dilluns hi ha dues persones d’aquestes característiques que han 
trobat feina en unes empreses d’aquí, de Cabrera, arran d’aquestes visites i d’aquests fets, 
no? 

Bé, es fa en cada taller..., en cada taller que es fa sobre aquest col·lectiu, hi ha d’acollida, 
l’autoreconeixement es tracta, hi ha actualitzacions en els continguts en les seves 
formacions i del que demanden les empreses, i bé, aquests objectius, doncs..., hi ha uns 
objectius que és intentar que el màxim possible d’aquestes persones, doncs, trobin feina, i 
aquí a Cabrera precisament s’està treballant molt amb aquest col·lectiu. 

Amb això també diré que l’atur al mes d’octubre, en general hi ha 181 persones aturades. 
Hem baixat. Al mes de setembre eren 189, ara són 181, i això representa un 9,10 per cent.  

Després també hem de parlar que, bé, la selecció del Viena va donar també bons resultats, 
es varen agafar cinc persones d’aquest poble, en total va ser, el 69 per cent de la selecció 
del personal del Viena que va sortir del Servei Local d’Ocupació, i la resta del Servei 
d’Infojobs, que és via internet.  

Després, també comunicar que el dia 25 de novembre se celebra a nivell institucional el Dia 
internacional per l’eliminació i eradicació de la violència de gènere, i s’han programat 
diversos actes entre els quals, us els diré, hi ha uns tallers per a dones, en els quals durant 
vuit sessions setmanals es tractarà el tema d’autoestima, integritat personal, acceptar-se una 
mateixa, idees, creences, valors limitadors, afrontament de les pors, habilitats socials, 
resolució de problemes. I això estarà donat, doncs, per una psicòloga, l’Olga Loscos. 

I el dia 25 també tindrem que es farà a les 15:30 els tallers per a dones, que és aquest; a les 
17:30 hi haurà la lectura del manifest institucional, amb una exposició del masclisme amb 
imatges, hi haurà xocolatada, xurros i una sorpresa aquí, a la sala nova; a les set i mitja hi 
haurà la lectura dramatitzada PROU, amb el teatre TAC, al casal de la gent gran; i el 
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divendres, el 27 a les sis, hi haurà un laboratori de lectura «Avui és un bon dia per canviar el 
món», a la biblioteca; ah, perdó, i el dimarts 24 hi haurà un cinefòrum amb la pel·lícula 
«Filomena», a les cinc i mitja, al casal de gent gran. Està obert per a tothom, eh? Es fan en 
aquests indrets però està obert a tothom.  

I per finalitzar, dir que els dies 27 i 28 es fa el gran recapte, a Cabrera es concentren a 
l’ALDI, al LIDL i al Carrefour. El que recullin els dos primers anirà directament al Banc 
d’Aliments de Cabrera, el del Carrefour va a Barcelona, i remarcar que calen encara 
voluntaris per informar, recollir les donacions, etcètera, als centres esmentats, no? Entrar a 
la pàgina del Granrecapte.com, i allà es poden apuntar. La veritat és que encara falten uns 
quants. 

Després, també informar que hi ha el 24 de novembre la xerrada-conferència al casal de la 
gent gran, ofertada pel Col·legi Oficial de Farmacèutics, amb el tema «Bonus del 
medicament». També és obert a tothom, a partir de les cinc de la tarda.  

I recordar que estem amb la vacunació de la grip. Es va començar el 16 d’octubre i acaba el 
30 de novembre. I bé, encara es recomana vacunar majors de 60 anys, els col·lectius de 
risc, etcètera, i que cal, doncs, demanar hora al CAP. Seria interessant que tothom que 
estigués dins d’aquest col·lectiu es vacunés.  

I per mi ja està.  

Intervé el senyor alcalde per manifestar que molt bé, moltes gràcies. Donem ara la paraula a 
la regidora d’Ensenyament, Cultura, Comunicació i Patrimoni, Montserrat Reig. Endavant. 

Intervé la senyora Reig per manifestar que bé, hola una altra vegada. Com ja els tenen, els 
he fet arribar el pla anual del centre de l’escola bressol, i la memòria del centre. Aquest pla 
anual és un document que s’elabora a principi de curs per l’equip educatiu, i en el qual es 
reflecteix l’organització general del centre del curs 2015-2016. És l’organització general, és 
un resum de tot el procés d’inscripció, de matriculació. Això no s’havia donat mai, però ho 
hem cregut perquè com que funciona, i s’ha posat en dubte moltes vegades la manera del 
funcionament i de tot, d’això se’n feia un al centre i els pares ho podien consultar. Llavors, es 
feia una petita com reducció per al que són les reunions i aquestes coses, i ho donàvem a 
totes les famílies, però creiem que els hem fet arribar perquè vostès ho consultin, i que si 
tenen algun dubte o qualsevol cosa es posin en contacte amb mi, farem una reunió i llavors 
els aclarirem. Com hauran vist, hi ha les educadores, els horaris que fan... Ho hem fet molt 
molt fil, fil, perquè si hi ha algun dubte, ho puguin consultar, d’acord?  

Llavors, referent a Patrimoni, els hem fet un resum de les activitats del 2015, perquè 
comentar cosa per cosa tampoc... Jo els he fet una descripció, i llavors els he fet una 
previsió que hem fet amb l’Albert Martín sobre el 2016. Qualsevol cosa d’aquestes que 
vulguin comentar-me o que els sembli, quedem un dia i farem una reunió amb l’Albert.  

Llavors, comentar una altra cosa, que ja ho deuen haver vist, que des de Comunicació hem 
activat el Facebook, amb molt d’èxit de moment, i que estem en la primera fase, que és el 
que són notícies del consistori, o que hi tinguin relació. I després, de cara a la segona fase, 
que serà més endavant, que suposem que serà l’any que ve, volem incloure les entitats que 
puguin posar-hi noticies, o sigui, anar-ho obrint a totes les associacions i entitats del poble. 

I en principi no tinc res més jo. gràcies. 
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Intervé el senyor alcalde per manifestar que gràcies a tu, Montse. Donem ara la paraula al 
senyor Sergi Teodoro, regidor d’Esports, Joventut i Festes. Endavant, Sergi. 

Intervé el senyor Teodoro per manifestar que gràcies, bona nit. Primer parlaré de l’Àrea de 
Joventut. Durant aquest mes de novembre hem estat..., hem tingut en el centre de joventut 
una xerrada sobre la drogodependència que es diu «Controles», que ofereix la Diputació de 
Barcelona. Per aquesta xerrada han passat alumnes de l’escola Sant Feliu, de quart d’ESO, 
tercer d’ESO, passaran alumenes de l’escola, de l’institut de Vilassar. També hi han pogut 
assistir policia, educadors de l’ajuntament, pares i mares, per informar-se de com poder 
combatre la drogodependència.  

A banda d’això, hem començat les activitats del quart trimestre. Remarcar que estan 
funcionant molt bé, estem al màxim d’inscripcions, i dir que les classes de swing és l’única 

activitat que hem hagut de suspendre. 

Pel que fa a l’Àrea de Festes, hem de comentar que durant el mes de desembre, a principis 
del mes de desembre, finals d’aquest mes de novembre, traurem el programa de Festa 
Major, que recollirà la Festa Major de Sant Vicenç, les festivitats de Nadal i Reis i el 
programa de Carnestoltes, a banda del teatre del TAC i Grillats. Programacions de Promoció 
Econòmica com és el mercat de Nadal, activitats de Santa Llúcia, la Marató, etcètera.  

I pel que fa a l’Àrea d’Esports, respondré les preguntes que en l’últim ple em va fer la 
senyora Anna Maluquer sobre les dades de la Burriac Atac. He consultat els organitzadors i 
em comenten que quaranta persones dels participants eren de Cabrera. I sobre els 
comentaris del senyor Meroño, hem estat mirant el tema de la taula de ping-pong que em va 
comentar, i per tema d’espais creiem que la plaça de la Nova Cançó Catalana és potser un 
lloc molt millor per posar-la, ja que en la plaça que em va comentar vostè ja n’hi havia una.  

I sobre les extraescolars del CEIP, vaig anar a parlar durant aquesta setmana, i durant el 
curs 2016-2017 intentarem que les entitats, sobretot esportives de Cabrera, puguin accedir a 
organitzar aquestes activitats. I també volem començar a partir del gener una activitat 
musical, que és el grup de flabiolaires dels gegants. Gràcies. Flabiolaires, sí. 

Intervé el senyor alcalde per manifestar que gràcies a tu, Sergi. Donem ara la paraula a la 
Núria Pera, regidora d’Urbanisme i Serveis Interns.  

Intervé la senyora Pera per manifestar que bé, com sabeu, l’Ajuntament de Cabrera té 
intenció de tirar endavant trenta-sis pisos de protecció oficial a Cal Conde, i per tal de mirar 
demanda o la possible demanda que hi havia en el municipi de Cabrera, els grups de tot 
l’ajuntament vam acordar tirar endavant una enquesta, un estudi o enquesta per veure quina 
era la demanda real, o la possibilitat que hi havia de gent que tenia necessitat d’aquests 
habitatges. 

A dia d’avui, i concretament al migdia, tenim 197 sol·licituds –197 sol·licituds. (Veu de fons.) 
Al web, eh?, 197 sol·licituds al web. A mi m’agradaria... A veure si em sé explicar bé. Això és 
un estudi que els grups municipals hem tirat endavant per tal de veure quina era la resposta, 
la necessitat que hi hauria dintre del municipi de Cabrera. Quan una persona ha fet la 
inscripció a la web municipal, això no implica que estigui inscrit en el registre. Quan es posi 
en marxa tota la maquinària de demanda d’habitatge de protecció oficial, els interessats 
s’hauran d’inscriure en el registre d’habitatges de la Generalitat de Catalunya, que poden fer-
ho també, és el mateix, en la seu del Consell Comarcal del Maresme. Per això m’agradaria 
que els que sou presents aquí i tots els grups ho expliquessin bé, perquè després no ens 
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trobéssim que la gent es pensa que s’ha inscrit a la web municipal, i digui: «No, no, jo en el 
seu moment em vaig inscriure.» M’enteneu, eh? Dic que m’agradaria que tothom tingués clar 
que s’ha de tornar a inscriure en el registre d’habitatges de la Generalitat de Catalunya, o en 
el seu cas en el registre d’habitatge del consell comarcal. Moltes gràcies. 

Intervé el senyor alcalde per manifestar que val. Gràcies, Núria. Només recordar que 
l’enquesta la mantenim oberta, diguéssim, l’estudi aquest, fins a finals de novembre, eh? Si 
coneixeu algú que pot estar interessat, doncs, fins a finals de novembre encara pot accedir a 
través d’un enllaç del web municipal.  

Molt bé. Donem ara la paraula al regidor d’Obres i Serveis i Sostenibilitat, Enric Mir. Quan 
vulguis, Enric. 

Intervé el senyor Mir per manifestar que gràcies. Bona nit. Informaré d’una sèrie de feines i 
de coses que s’estan fent en el terme municipal de Cabrera, i començaré per informar el ple, 
vosaltres ja ho sabeu per les diferents comissions, que l’Estat ens va donar la grata sorpresa 
de presentar-se a les platges i dir que venia a arreglar les esculleres. Llavors, va arreglar..., 
venia per arreglar la Rambla dels Vinyals, i vam aconseguir que arreglessin la Rambla dels 
Vinyals i el Torrent del Molí. Si podeu anar a la platja veureu que ha quedat força bé, això 
ens estalviarà molts problemes, i l’obra està acabada i ara tindrem un manteniment que 
l’haurem de fer, i espero que amb això guanyi molt la platja.  

Després, també informar-vos que el dia 18 d’octubre va començar la poda del poble. Llavors, 
vam fer una petita explicació, perquè el tema de la poda és molt sensible. Jo, de les poques 
coses quan hi vaig arribar, amb el tema dels arbres que es van tallar, que es van podar a 
l’avinguda Onze de Setembre, es va haver d’explicar una mica perquè la gent es pensava 
per què es podaven els arbres a l’estiu, no?, i era un tema perquè era un tipus d’arbre que 
precisament és el moment de podar-lo, no? Ara és conegut que és el moment de podar els 
arbres, llavors, es va iniciar el passat mes d’octubre, el dia 18, es va començar pel camp de 
futbol, se segueix per tot el casc urbà del poble i baixant cap al Pla de l’Avellà, per finalitzar 
al polígon de Santa Margarida. A part d’això, tots els arbres dels parcs i de les zones verdes, 
que es fan cap al final.  

Es poden unes set-centes unitats, de diferents mides, d’espècies incloses les palmeres, tan 
grans com les petites. El tipus de poda que es fa és diferent segons l’espècie. De les 
palmeres es fa neteja de fulles seques, les moreres esbrocada llarga, i els plataners poda de 
manteniment, que es diu «poda anglesa». Sembla que no es podi però sí que es fa, es treu 
tot el rebrot i d’aquesta manera són més resistents a les malalties i als fongs. Això es fa 
perquè la gent potser es pensa que no s’han podat, i es fa perquè s’ha estudiat per tècnics 
que és més resistent i és millor per a l’arbre. Tota les restes es trituren i es porten al terreny 
de la Santa Margarida, on es fa l’adob orgànic que després s’utilitza per als jardins 
municipals, o sigui que es recicla tot i s’aprofita.  

S’han tallat cinc arbres, això sí, que són dues moreres i tres acers negundos, per estar en 
molt mal estat, amb corc i amb el perill de caiguda, i per evitar problemes els hem hagut de 
treure. El que passa és que aquests arbres està previst que el mes de febrer se substituiran 
per uns altres nous. Això pel que respecta a la poda. 

Després, un altre punt és que ja s’ha començat l’inici de la instal·lació de la caldera de 
biomassa de la zona esportiva. Ens han concedit la subvenció, aquesta setmana 
precisament ens han ratificat que ja està aprovada, i està previst que arribi abans que acabi 
l’any, els 100.000 euros que teníem de la subvenció, val? 



 
 

  

55 

 

Per altra banda, els tècnics municipals s’han reunit amb la gent que són els adjudicataris, 
que es FULTON, per coordinar l’inici de les possibles millores, perquè dintre del concurs hi 
havia una inversió de 20.000 euros que es gastaria la concessió en millorar energèticament 
tot el que és el tema de la piscina i el pavelló. Per això feia falta tenir una sèrie de requisits 
com era tenir la instal·lació de baixa tensió segons la normativa de la ECA, que és el que 
estàvem fent i el que estem acabant de fer, i a part hem de tenir uns certificats energètics 
perquè per a tot aquest tema de totes les millores i tots els temes d’energia  es requereixen 
uns certificats energètics. Llavors, la piscina ha de tenir el seu certificat energètic, i el pavelló 
també ha de tenir el seu certificat energètic, i això és un dels requisits per fer..., quines són 
les millores que hi ha. Això serveix també per saber com estàs.  

Després, un altre tema és que s’està treballant amb la companyia ENDESA, que vindran uns 
tècnics. Ja han vingut però el dilluns tornaran a venir, tècnics especialistes, per posar els 
punts de càrrega ràpida en el poble de Cabrera. Llavors, posarem dos punts que ja estaven 
previstos, un és a la plaça del poble, a la plaça de la Fàbrica, i l’altre és al Pla de l’Avellà. 
Estem mirant que ens surti el més econòmic possible, tenim una sèrie de subvencions que 
s’han de fer abans que acabi l’any, i estem intentant aconseguir que això es pugui tramitar 
l’abans possible i amb els tècnics, perquè surti el més econòmic possible, i que s’hagi de fer 
la inversió més adient, i que sigui un lloc en què sigui útil, que la gent ho pugui utilitzar, i així 
també els vehicles que té l’ajuntament i els vehicles que ens puguin venir al municipi puguin 
carregar-se el més ràpid possible, i en un lloc que no molesti i que sigui molt accessible.  

Després una altra cosa que creiem que és molt important, almenys jo, i he detectat en la 
gent que feia molta falta, és que canviarem la caldera de l’envelat. La caldera de l’envelat, 
com sabeu, estava col·locada al final de l’envelat, al darrere, i estava darrere l’escenari. Això 
provocava que fes molt soroll, i sobretot els de teatre i la gent que feia obres es queixava del 
soroll que feia, i l’escalfor no hi arribava, havíem de llogar estufes perquè si no feia molt fred. 
Ara ve la temporada que comença ja el dia a ser més curt, comença a fer fred per la nit, i ja 
havien de començar a llogar estufes. Cada vegada que llogàvem estufes per fer un acte ens 
constava sis-cents euros. Bé, doncs, hem aconseguit que l’empresa que va canviar la 
caldera, que la va portar, ens la canviï, ens la posi al que serà l’entrada, ja s’ha fet la 
instal·lació, avui s’ha fet precisament el lloc de ciment per poder-la col·locar, i el dilluns de la 
setmana que ve la començaran a canviar de lloc, i esperem que el cap de setmana de l’altra 
setmana ja es pugui assajar i es pugui utilitzar tot l’envelat, i ja la calefacció funcioni. 
Esperem que tots els grups que el facin servir, com qualsevol acte, ja el tema del fred estigui 
solucionat.  

Després, una altra cosa que ha passat avui, que jo he anat com a representació de 
l’ajuntament, ha sigut que s’ha constituït el Parc de la Serralada Litoral. Es constitueix cada 
mandat, i avui s’ha substituït, i només és per informar-vos que el nou president en aquest 
cas serà l’Andreu Bosch, que és l’alcalde de Teià. Val? 

I ara per acabar, l’altre dia el senyor Abel va fer una sèrie de preguntes. Jo vaig comptar vint-
i-quatre preguntes. Llavors, jo sé que és molt tard i són extenses i les podria contestar amb 
molt de detall. Intentaré ser molt breu, o... Volies dir alguna cosa?  

Intervé el senyor Abel per manifestar que m’has contestat part, per tant, no fa falta que 
expliquis tot. 

Intervé el senyor Mir per manifestar que val. Jo t’ho dic perquè si vols, jo tinc totes les 
respostes d’això, t’ho puc explicar i tal, ja ho vam parlar l’altre dia. Si a tu et sembla bé ho 
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parlem tranquil·lament i tal, i si hi ha alguna cosa significativa, doncs, jo te l’explico encantat 
de la vida, val? 

Doncs, ja està, amb això ja està tot. Gràcies.  

Intervé el senyor alcalde per manifestar que molt bé. gràcies a tu, Enric. Bé, per part meva 
informar d’un parell de temes. Primer, que es va constituir el nou consell de GICSA, de 
l’empresa municipal, format per tres persones. El conseller delegat és el senyor Julià Sáez, 
que és qui va ser també conseller delegat a l’anterior mandat; com a consellers també estan 
el senyor Antoni Pasarisas i el senyor Jordi Ramon. En aquest mandat serem en principi tres 
persones en lloc de quatre, la qual cosa també revertirà en un petit estalvi econòmic. 

Per una altra banda, informar-vos del tema dels refugiats que vam comentar també en 
l’anterior mandat, i crec que és interessant que tant els representants del consistori com la 
població de Cabrera en general estiguin assabentats de quines novetats, que no són massa, 
eh?, però quines novetats hi van havent en tot el tema de refugiats. Bé, el primer que voldria 
dir és que hi ha una incertesa molt, molt gran, de com anirà tot plegat, perquè no hi ha una 
experiència prèvia, i hi ha molt poca informació, perquè des d’Europa no arriba informació a 
l’Estat espanyol, i des de l’Estat espanyol, per tant, no arriba a la Generalitat ni al Fons 
Català de Cooperació al Desenvolupament, que és l’entitat que està instrumentant tot això. 

Però sí que hi ha una sèrie d’informacions molt bàsiques que m’agradaria comentar. La 
primera és que arribaran a Catalunya en els propers mesos, a partir de ja fins d’aquí tres o 
quatre mesos, es calcula que entre 3 i 6.000 refugiats sirians. Això, perquè ens fem una idea, 
per ubicar-ho, per emmarcar-ho correctament, l’any 2014 van arribar a Catalunya 117.000 
immigrants, o sigui que no estem parlant d’una quantitat que hagi de desbordar res. Estem 
parlant d’entre 3 i 6.000 refugiats, enfront a 117.000 l’any 2014. 

Aquestes persones inicialment aniran a tres centres d’acollida: un a Barcelona, un a Manresa 
i l’altre aquí, al Maresme, a Tiana, a la Conreria, i a partir d’aquí es distribuiran en el territori, 
en diferents municipis, en funció dels recursos que cada municipi posi a disposició. I això 
com se sabrà? Doncs, justament abans d’ahir ens va arribar la fitxa, que hem començat a 
omplir tots els ajuntaments, on es fa un inventari dels recursos que cada ajuntament pot 
posar a disposició dels refugiats. El que es demana és que siguin sempre recursos 
addicionals als ja existents, i recursos relacionats amb el tema d’habitatge, escolarització, 
sanitat, oci, pràctiques esportives, formació, etcètera, ocupació... Llavors, quan la Generalitat 
tingui aquest inventari de què és el que pot oferir cada ajuntament, doncs, casarà les 
necessitats de cada família amb l’oferta de recursos de cada ajuntament. I, per exemple, 
doncs, si hi ha una família amb dos menuts, d’1 i 2 anys, i hi ha un municipi que té places 
lliures d’escola bressol i les pot ofertar, doncs, la destinaran a aquell municipi i no pas a un 
altre que tingui les escoles bressol ocupades, o que no en tingui, etcètera. 

Es mirarà també el pare de família, si és un industrial, ha treballat a la indústria, doncs, no se 
l’enviarà a un poble agrícola, i, per contra, si és una família que ve d’una zona agrícola, 
doncs, no se l’enviarà a una ciutat industrial. Es miraran de casar totes aquestes, repeteixo, 
necessitats; per una banda les famílies amb els recursos que ofereixen els municipis. 

Després, també dir-vos que en aquest sentit, això és important remarcar-ho, aquestes 
famílies aniran a pisos buits, que poden ser ofertats pels municipis, o de lloguer social, 
etcètera, però mai a cases d’altres famílies residents. Això és molt important, perquè molta 
gent de seguida es va oferir per acollir famílies. No, estem parlant d’acolliments, d’acollides 
de molt llarga durada, i, per tant, aniran a pisos buits. Aquestes famílies que vinguin de 
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refugiats vindran amb les revisions mèdiques passades –passades, eh?– les passen ja quan 
entren a Europa, als diferents països, passen la revisió mèdica. Vindran vestits, vindran 
alimentats i vindran amb una dotació econòmica individual per cadascun dels membres de la 
família. Vull dir que estaran en condicions molt millors que molts d’aquests 117.000 
immigrants que van arribar, com us deia, el 2014. 

Ara l’ajut que s’està fent és sobretot a les persones que estan en ruta, que estan fugint de la 
guerra i que necessiten ajut econòmic per part de molts països, i nosaltres en aquest sentit el 
que hem fet és, dels 27.500 euros que cada any, des de fa anys, l’Ajuntament de Cabrera 
destina al Fons Català de cooperació al Desenvolupament per a diferents projectes, doncs, 
d’aquests 27.500 hem destinat 12.000 euros als refugiats. Per tant, l’ajuntament està 
contribuint amb els diners de tots els cabrerencs i cabrerenques, amb 12.000 euros, a ajudar 
els refugiats en ruta, a través de diverses organitzacions que ja s’ocupen de canalitzar el 
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. 

I bé, dit això, em sembla que aquesta és la informació més important que els havia de donar 
pel que fa al tema de refugiats, que anirem actualitzant a mida... Si hi ha alguna cosa 
important, evidentment, més estratègica, o que hi hagi dubtes, doncs, les compartirem també 
amb els grups del consistori en el seu moment, sense esperar haver d’informar en el ple, 
però penso que el ple és una bona oportunitat per actualitzar aquesta informació. 

Molt bé. Doncs, dit això, passem a l’apartat de precs i preguntes. Comencem pel senyor 
Daniel Meroño, del Partit dels Socialistes de Catalunya. Endavant.  

Intervé el senyor Meroño per manifestar que sí. En primer lloc, agrair a la Montse la 
documentació que ens ha passat pel que fa a l’escola bressol, i agrair també al Teodoro la 
resposta a les preguntes que vam fer l’anterior ple. Tot el que sigui proposar la participació 
és positiu, i en aquest sentit, ara faré els retrets al senyor alcalde. Sí. No promou molt la 
participació amb aquests plens tan condensats, en els quals..., en la junta de portaveus ens 
dius que bàsicament tots són tràmits i l’únic que hem de fer aquí és aixecar la mà i 
pràcticament assentir, tot de tràmits. No fomenta la participació quan jo mateix presento una 
moció en suport als refugiats, vostè diu que crearem taules de treball amb els diferents 
partits, i jo m’acabo d’assabentar, igual que tota aquesta gent, de tots els avenços que ha fet 
l’ajuntament en el tema d’immigrants. 

No fomenta la participació tampoc l’alcalde quan diu que hem de seure tots els partits polítics 
a fer un plantejament de quin és l’ús que se li ha de fer al centre cívic del Pla de l’Avellà. I 
per contra, hi ha gent que està fent activitats al centre cívic del Pla de l’Avellà a qui se li diu 
que se li acaba l’activitat que tenia finançada perquè s’han de fer unes obres, s’ha de fer un 
projecte al centre cívic. Per tant, en què quedem? Hi ha un projecte o no hi ha un projecte? 
Estem participant? Vol que hi participem o no vol que hi participem? 

Tampoc fomenta la participació l’alcalde quan diu que..., i això ja ho hem comentat abans, 
vam fer una reunió i vam dir que hi ha una sèrie de comissions de seguiment, entre elles, per 
exemple, el tema de la connexió entre els nuclis urbans del centre del Pla de l’Avellà. No sé 
si ha avançat en algun sentit, nosaltres seguim sense saber res. Amb el tema de 
l’aparcament i la franja costanera, també d’aquella reunió va sortir que faríem una comissió 
de seguiment, i jo a la junta de portaveus d’ahir em vaig assabentar que ja estava contactant 
amb associacions de veïns. Els partits, grups polítics restants, com es diu, ni fava. 

Bé, quant a l’escola bressol, Montse, i ho lligo amb el tema dels immigrants, l’escola bressol, 
efectivament, aquest any de moment no s’han sentit grans queixes respecte de l’any 
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anterior, que sí que hi van haver greus problemes, van marxar diversos professors. Si no ho 
tinc malentès, als nadons hi ha places lliures. Al que són els més petits, hi ha places lliures. 
(Veu de fons.) Als de zero hi ha places lliures.  

Intervé la senyora Reig per manifestar que després es van omplint durant... Això passa cada 
any, a mida que van naixent. 

Intervé el senyor Meroño per manifestar que bé, doncs, ja tenim una escola bressol que té 
vacants de places. Ho dic perquè com que ha comentat abans que anirien a aquells pobles 
on hi haguessin vacants, que podríem acollir nens, doncs, ja tenim, nens de zero anys ja 
poden venir a Cabrera de Mar. 

També volia preguntar pel tema de les enquestes a la Núria. Ens ha dit que hi havia 197 
sol·licituds fetes a internet. Si ja hi havia..., bé, per on van els trets, si hi ha més demanda de 
gent gran que gent jove... No. No s’ha fet l’anàlisi encara. Quan acabi comentem. Jo, bé, sí 
que haig de dir que aquesta enquesta va venir forçada per la resta de partits de l’oposició, en 
el sentit que vèiem que l’ajuntament volia fer pisos de protecció oficial, i no tenia molt clar 
cap a on orientar-los, quina era la demanda de pisos, si era gent gran, si era gent jove... 
Llavors nosaltres vam dir: «Escolta, pregunta-ho. Per què no ho preguntes?» I d’aquí ve 
l’enquesta. Sí, sí, tal qual. Bé, ja està, de moment ja està.  

Intervé el senyor alcalde per manifestar que molt bé. Començaré pel final. El tema de 
l’enquesta va ser una cosa acordada, no em faci dir qui ho va proposar ni qui no ho va 
proposar, però vull dir, vam estar-hi d’acord des del primer moment. I bé, justament, el tema 
dels pisos de protecció oficial penso que és una mostra indubtable de la voluntat de 
participació i d’implicació dels diferents grups. Però bé, passo a contestar-li al seu apartat 
d’«atacs a l’alcalde», que el podríem batejar així a partir d’ara. 

Diu que jo he dit ahir a la junta de portaveus –una altra prova de voluntat de participació, 
junta de portaveus no hi havia en l’anterior mandat, ara n’hi ha – que jo vaig dir que tot eren 
tràmits i que vinguessin aquí només a aixecar la mà. Home, no digui això perquè la gent al 
final s’ho creurà, i això, com vostè sap, no és veritat. Hi ha una sèrie de punts, als punts que 
eren de tràmit vaig dir «aquest punt és de tràmit, hem d’aprovar-ho perquè el ple ho va 
aprovar l’altra vegada», i tal, tal, però jo en cap cas vaig dir que vinguessin aquí a aixecar la 
mà. En cap cas. 

Després diu... 

Intervé el senyor Meroño per manifestar que si ens dóna la informació un dia o dos dies 
abans, molt d’anàlisi no podem fer nosaltres. 

Intervé el senyor alcalde per manifestar que com un o dos dies abans? No, no, la informació 
es dóna dijous de la setmana anterior, una setmana abans, que és la vegada que s’ha donat 
amb més temps. Mai, en cap mandat polític en aquest ajuntament, s’ha donat amb tanta 
antelació la informació i la convocatòria dels plens. Mai.  

Intervé el senyor Meroño per manifestar que futur, futur, no passat. Futur.  

Intervé el senyor alcalde per manifestar que no, a veure, si vostè diu una cosa, jo li contesto. 
I el passat marca el present i el futur.  

Bé, vostè diu que jo he dit que farem taules amb diferents partits pel tema dels refugiats? On 
ho he dit jo això? 
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Intervé el senyor Meroño per manifestar que sí. Després de presentar jo la moció, vostè 
aquí, al ple, i estarà i constarà a l’acta, va dir que es farien, que ja parlaríem i que seuríem 
amb els altres grups de treball, i la cosa ha quedat morta i... 

Intervé el senyor alcalde per manifestar que hi ha la voluntat, però de moment els 
ajuntaments... A veure, a dia d’avui la informació és la que li he donat, i, per tant, muntar una 
taula no serviria de res perquè és que no podem fer res, ho estan treballant els serveis 
socials, no hi ha cap polític implicat, fixi’s vostè, ni la regidora, estan treballant els serveis 
socials amb Creu Roja i amb l’Església. Amb Caritas, perdó, no amb Creu Roja, amb Caritas 
estan treballant per veure recursos i demés. A cap lloc s’està fent taules de treball a nivell 
polític, perquè en aquests moments... És que la Generalitat ens va dir que no té sentit, 
perquè l’únic que hem de fer ara és omplir l’inventari de recursos. Per tant, els polítics què 
hem de dir aquí? 

Intervé el senyor Meroño per manifestar que bé, assegurar-nos que estigui tothom implicat, 
perquè, per exemple, Cabrera Solidària no està implicada? 

Intervé el senyor alcalde per manifestar que Cabrera Solidària també, perdó. Sí, sí. Seria la 
segona entitat. Cabrera Solidària ho està.  

Val. I després, pel que fa al centre cívic, home, ja ho parlarem –ja ho parlarem. Ja li hem dit 
reiteradament que parlarem tots, ho sotmetrem a la seva valoració i les seves aportacions, el 
convido a què ja hi vagi pensant per parlar del centre cívic. Esperi’s que jo digui, anunciï o 
em comprometi a. Que participem en una cosa no vol dir que sigui l’endemà. De fet, en el 
tema dels pisos, que sí que en aquell moment era urgent, li vam proposar la primera 
setmana de mandat i a vostè li va semblar precipitat. Per tant, posi’s d’acord, si us plau, 
vostè mateix amb els timings. Quan és precipitat, quan és massa lent.  

Intervé el senyor Meroño per manifestar que no, no. El que era precipitat era fer una reunió 
amb un plec de bases, començar a parlar d’uns pisos de protecció amb un plec de bases. No 
era la manera de començar una reunió política d’uns pisos de protecció oficial. I ja m’entén 
perfectament. 

Intervé el senyor alcalde per manifestar que vostè, quan sigui alcalde d’algun poble, doncs, 
decidirà quina és la manera de començar les coses. 

Pel que fa a l’aparcament, a veure, estem parlant d’aparcament per a l’estiu. Estem al mes 
de novembre. Hem fet un primer contacte amb l’associació de veïns. Ja en parlarem també, 
no pateixi, home, si jo em comprometo a què en parlarem, no pateixi que en parlarem. Ja en 
parlarem. Tenim mesos, no? O és que ja està fet l’aparcament? Per tant, no vaig dir en cap 
cas que primer parlaria amb vostè, o amb vostès, no ho vaig dir això, vaig dir que en 
parlaríem. Si hem decidit... No sé, havíem de començar per algú. Vam pensar que primer 
l’important era copsar les inquietuds dels veïns, mira, ves per on. És així.  

Intervé el senyor Meroño per manifestar que bé, per descomptat. 

Intervé el senyor alcalde per manifestar que bé, doncs, no em retregui, si us plau, que 
encara no li haguem dit res, quan, hi insisteixo, estem al mes de novembre i estem parlant 
d’aparcament de l’estiu. Val. Per part meva això és tot.  

Donem la paraula al senyor Antoni Abel, Alternativa Independent Cabrera de Mar. Algú més 
havia de contestar, de nosaltres?  
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Intervé la senyora Pera per manifestar que ah, el tema de les enquestes, m’has dit si hi havia 
alguna cosa.  

Intervé el senyor alcalde per manifestar que ah, sí, perdona. 

Intervé la senyora Pera per manifestar que a veure, avui hem tret la dada, i el buidatge no 
està fet. Farem el buidatge quan tanquem l’enquesta.  

Intervé el senyor alcalde per manifestar que molt bé. Senyor Abel, si us plau? 

Intervé el senyor Abel per manifestar que a veure, primer de res felicitar l’Enric, perquè 
finalment ha aconseguit vehicles elèctrics i els punts de recàrregues, cosa que vaig estar jo 
d’acord i no vaig aconseguir-ho. O sigui, enhorabona per haver-ho aconseguit. 

A veure, anem als habitatges de protecció. El mes de setembre va ser, o juliol? Jo juraria 
que va ser el juliol, igual va ser el juliol, quan em vaig queixar pel servei que donàvem aquí 
d’informació, per a la gent que volia inscriure’s per habitatges. Bé, la cosa no ha millorat, i 
explico per què. Aquí tenim informació que està desfasada. O sigui, no és perquè aquí no 
hagin actuat bé, o sigui, senzillament tenim la informació desfasada. La informació aquesta 
que passa el consell comarcal.  

El consell comarcal, bé, el mateix que aquí. O sigui, arribes allà, «escolti, no, això no, li fan 
falta tots aquests documents més». Una passada, perquè per uns pisos, quan un s’inscriu 
per uns pisos... Una cosa és que t’inscriguis per un pis que vols, que s’han d’adjudicar en un 
termini curt, però entenc que venen aquí per aquests pisos, a què ve que li demanin avui, 
quan falten dos o tres anys, contractes de treball, vida laboral...? Bé, li demanen la Bíblia de 
documentació. Que pot ser que en el moment en què se sortegin els pisos tot això no es 
compleixi, o no tinguin res o tinguin molt més, per tant, és absurd demanar tanta informació. 
Informació, a més, que no tenen per què tindre. Considero que no l’han de tindre si realment 
no és el moment d’adjudicar els pisos. O que s’hagin d’agafar i fer un sorteig.  

Però és que el pitjor del cas és que vas allà, portant tota la documentació que t’han dit aquí 
que has de portar, te’n demanen més. Te l’emportes, perquè clar, l’has d’omplir, buscar la 
documentació. Tornes, hombre! «no, no, escolti, és que avui la responsable no està, només 
està el dimarts i el dijous», i com que tu has anat el dimecres, doncs, vuelva usted mañana. 
Escolta, això, de veritat, és que no funciona. A veure, la responsable aquesta és la senyora 
Anabel Moreno, que és la responsable d’Habitatge. Si us plau, ja que tenim el senyor 
alcalde, que també és conseller delegat i, per tant, company de la senyora Anabel, a veure si 
li diu que posi en ordre aquest departament, perquè clar, això no pot ser. Imagina tu que 
aquestes 190 persones, ja no dic tots, però que un centenar vagin allà, comencin a anar a 
inscriure’s i es troben amb tot això. Què passarà? Aquí han de donar la informació bé, i si no 
val més no dir res i dir: «Escolta, aneu directament al consell comarcal». Això, primer. Potser 
seria el més pràctic, directament al consell comarcal. I allà que tinguin tota la informació i que 
vigilin la gent. «Escoltin, no, la persona responsable només està el dimarts i el dijous.» Si no, 
doncs, imagina’t. 

Bé, doncs, res més. Més que res perquè això afecta la gent del poble, i, per tant, heu de 
posar..., arreglar-ho, vaja. Està clar. 

Intervé el senyor alcalde per manifestar que molt bé. 



 
 

  

61 

 

Intervé la senyora Pera per manifestar que jo he d’aclarir que això és un registre, però no és 
un registre... Quan la gent va al consell comarcal, o al Departament d’Habitatge, és un 
registre però no per als pisos de Cabrera... 

Intervé el senyor Abel per manifestar que no, per a tots en general, clar. 

Intervé la senyora Pera per manifestar que per tant, a veure, la documentació que demanen 
jo no l’he valorada, però no em veig capaç de valorar positivament o negativament si 
demanen massa documentació o massa poca, m’explico? 

Intervé el senyor Abel per manifestar que jo no sé exactament... 

Intervé la senyora Pera per manifestar que no, un moment, Abel. És que tu has dit: «Quan la 
gent llavors vulgui els pisos de Cabrera...» No, no, és que aquest registre és general, vull dir, 
no donem informacions errònies. La gent s’apuntarà al registre general, repeteixo, i és un 
registre general de tot Catalunya, però no per als pisos exclusius de Cabrera, eh? 

Intervé el senyor Abel per manifestar que però si ja ho sé, i està molt clar. Tu ho has deixat 
clar. Que la gent no es pensi que apuntant-se al nostre web deixa...  

Intervé la senyora Pera per manifestar que no, no, no estem dient el mateix, Abel.  

Intervé el senyor Abel per manifestar que no, sí que estem dient el mateix. Tu has dit que la 
gent no es pensi que només apuntant-se a la nostra web ja està apuntada per als pisos, sinó 
que ha de passar pel registre. Pel registre d’habitatge... 

Intervé la senyora Pera per manifestar que i al registre li demanaran molta documentació. I 
jo, com a regidora d’Urbanisme, no em veig capaç de valorar si aquesta documentació és 
molta o és poca.  

Intervé el senyor Abel per manifestar que però si jo no et demano això. L’únic que us 
demano és que tu estàs al consell comarcal també, tenim el conseller delegat que és el 
nostre alcalde, d’altres temes però vaja, que també està allà. Doncs, ja que esteu allà, jo us 
explico el que està passant, i us dic també la responsable perquè m’he molestat a mirar-ho. 
El problema està en què demanen... El problema no és aquest, el problema és que et 
demanen més informació de la que et diuen aquí, o que et donen, perquè et donen un fulletó 
en què no està tot. Allà estan demanant més. Val més... El que proposo és que digueu a la 
nostra gent: «Escolteu, aneu directament al consell comarcal», i que allà es posi en ordre el 
sistema. Perquè clar, si vas allà, et demanen documentació i després resulta que la vas a 
portar i quan te l’entreguen, «no, no, escolti, només estem el dimarts i el dijous», i no et 
diuen res, tot això... 

Intervé la senyora Pera per manifestar que sí, sí, està entès, està entès. És que em sembla 
que no ho havia captat bé. Gràcies. 

Intervé el senyor Abel per manifestar que i el registre està clar que és per a tot Catalunya. O 
per on et toqui, no sé. I també és veritat que em sembla que vaig llegir per sobre, perquè 
tampoc vaig entrar molt en el tema, que no pots rebutjar, clar, i això també és una cosa 
relativa, eh? Vull dir... És que no és el mateix uns pisos que es fan en un moment determinat 
en un lloc determinat, que t’apuntis allà, i t’estan tractant com si fos, inclús sembla habitatge 
social, que és el que abans discutíem. És que em sembla que això serveix fins i tot per als 
habitatges socials, i clar, això no seran aquests socials, socials, són de protecció. Crec, no 
sé com va. Aclariu-ho, però és molta documentació, i molta documentació... 
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Intervé la senyora Pera per manifestar que d’acord. Gràcies, Abel. Gràcies. 

Intervé el senyor alcalde per manifestar que molt bé. Gràcies, senyor Abel. Donem la paraula 
a Gent per Cabrera, el senyor Antoni Garcia. 

Intervé el senyor García per manifestar que no n’aprendré mai d’això, com va, eh? I voldria 
aprendre’n, eh? Estem al principi, eh?  

Bé, Maria José, t’agraeixo la teva informació, i jo em segueixo, ens seguim posant per 
col·laborar amb tu, si vols estudiar el tema d’aquesta línia d’avals, que jo crec que la tenim 
bastant treballada i que pot ser útil, eh? Ens posem al vostre servei. 

Llavors, a veure, quant als pisos de Cal Conde. Jo no replicaré el que després es digui, eh?, 
per tant, avui compliré que no replicaré res. Celebro l’èxit quant a l’enquesta, perquè per 
Gent per Cabrera em ve de gust dir que vam ser uns dels que vam liderar d’una manera forta 
tota aquesta historia... 

Intervé la senyora Pera per manifestar que bé, és un èxit de tots.  

Intervé el senyor García per manifestar que un moment, un moment. Quan algú no ho 
pensava així. I jo ho deixo aquí, eh? 

També m’agradaria que el senyor alcalde revisés el seu comentari que ha fet, que des d’un 
inici tothom estàvem d’acord, perquè possiblement no és així. Ja sé que quan jo pari vostè 
dirà alguna cosa, jo no contestaré, ja li ben asseguro, eh? Ho dic perquè jo no vull fer sang 
d’això, però sí que vull ser just.  

Intervé el senyor alcalde per manifestar que ens vam oposar a què es fes una enquesta en 
algun moment? 

Intervé el senyor García per manifestar que senyor Mir, li he dit que no li replicaria, val? Jo 
en el seu moment..., si volen en podem parlar, en el ple que vulguin, però... Ho dic perquè 
com vostè ha dit que des d’un principi tots estàvem d’acord, sap que va ser lent aquest 
acord. Però és igual, celebro l’èxit, senyor Mir, de veritat.  

I el que sí li demanaria és que quan passem al tema d’informació per regidories, vostè va 
incidir molt en la investidura seva de la transparència. Jo penso que no hi ha més 
transparència que parlar de què es fa amb els cèntims que l’ajuntament recapta, no? I jo no 
he vist que aquí, al ple –atenció, hi pot haver sigut però quan jo estava allà assegut això no 
ho he vist– cap contractació que vingui aquí i que s’expliqui, de les inferiors a 18.000 euros, 
quina competència hi ha hagut, qui no, perquè s’han triat, m’explico? I amb aquest afany seu 
de dir que el seu rigor és estalviar el 50 per cent en el tema que hem parlat en l’apartat 5.2, 
no sé si totes les contractacions, no ho puc valorar, si hi ha competència o es designa un 
professional en concret per fer allò i no es valora cap altre preu més. Ho deixo aquí. És que 
no li puc dir si això és així o no, perquè com que no vénen al ple, no ho sé.  

Intervé el senyor alcalde per manifestar que val. Quin tipus de contractacions es refereix? De 
persones, de serveis o de materials, o...? 

Intervé el senyor García per manifestar que no sé, per exemple, miri, l’últim acord amb 
Estratègia Local, per exemple. Jo no sé si hi ha hagut, o tots els acords amb Estratègia 
Local, no sé si quan es va escollir aquesta empresa es van valorar altres. Com que no ho sé, 
ho dic aquí, però no en to crític ni cap to, sinó que també penso que agrairíem que... Per 
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exemple, hi ha temes com l’evolució del pressupost, que és un tema que penso que és bo 
informar el municipi.  

Intervé el senyor alcalde per manifestar que com la? 

Intervé el senyor García per manifestar que l’evolució del pressupost. Imaginem-nos, eh?, 
amb algunes partides significatives. No sé, temes com el tema de les contractacions, com 
algunes compres. Penso que és bo que allò que afecta al ciutadà en tema fiscal, vegi 
després una mica una informació en el ple, no? Jo crec que és molt important que, per 
exemple, diguem que s’ha arranjat el Torrent del Molí, per què no, eh?, però també és molt 
important, per exemple, que es digui com s’ha valorat una contractació, encara que sigui de 
6.000 euros. No ho sé, eh? M’explico? 

Intervé el senyor alcalde per manifestar que bé, jo penso, eh?, i potser m’aventuro en dir-ho, 
però el convido a què si vol la resposta en el mateix ple, vostè plantegi els temes que 
consideri oportú que el govern hagi d’expressar en el ple... 

Intervé el senyor García per manifestar que ah, val. 

Intervé el senyor alcalde per manifestar que o si no d’un a l’altre, però d’un a l’altre jo crec 
que perd. Però vull dir, si vostè tres setmanes abans del ple, o dues setmanes, diu: 
«Escolta’m...» Es pot fer això, no?, de preguntes per avançat? I en l’apartat de precs i 
preguntes nosaltres li contestem.  

Intervé el senyor García per manifestar que no, però jo era bàsicament... 

Intervé el senyor alcalde per manifestar que penso que està bé. És que nosaltres ara posar-
nos a pensar quines contractacions hem de dir... 

Intervé el senyor García per manifestar que senyor Mir, segurament que, a veure, jo una 
contractació de sis-cents euros..., jo no li estava parlant d’aquesta, eh?, però segurament si 
vostè diu, a veure, cada dos mesos hi ha sis contractacions, cinc, home, tampoc penso que 
és tan difícil poder exposar al ple aquestes contractacions. No sé, vostè valori-ho, eh? És un 
suggeriment.  

Intervé el senyor alcalde per manifestar que jo el convido a això, eh? La resposta és que el 
convido a què ens ho pregunti. Si vol la resposta en el ple, que sigui una mica abans per 
donar temps a mirar-ho. 

Molt bé. Alguna cosa més Gent per Cabrera? No? Molt bé, doncs, aixequem la sessió, 
donem per conclòs el ple.  

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 
 

 

 


