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Ple extraordinari de data disset de desembre de dos mil quinze. 
  
A Cabrera de Mar, comarca del Maresme, a disset de desembre de dos mil quinze, es 
reuneixen a la Casa Consistorial per tal de celebrar sessió extraordinària de primera 
convocatòria del Ple Municipal, sota la presidència de l’Il·lm. Sr. Alcalde, Jordi Mir i Boix, els 
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 
del punt que consta a la convocatòria i que ja són del coneixement dels senyors/res 
regidors/res.  
 
El Sr. Alcalde manifesta que bon vespre a tothom. Benvinguts a la sessió extraordinària del 

ple corporatiu del dia 17 de desembre. Avui és el ple del pressupost municipal però hi afegim 

un punt, que serà el primer que tractarem.  

1. RESOLUCIÓ DE LA LICITACIÓ DE LA GESTIÓ DEL SERVEI I EXECUCIÓ D’OBRA, 

MITJANÇANT CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA, DE DETERMINADES INSTAL·LACIONS 

ESPORTIVES DE CABRERA DE MAR 

El primer punt, doncs, de l’ordre del dia, és la resolució de la licitació de la gestió del servei i 

execució d’obra, mitjançant concessió administrativa de determinades instal·lacions 

esportives de Cabrera de Mar. 

Bé, aquest punt es refereix a la resolució de la licitació per a la concessió de la piscina, per 

l’explotació de la piscina municipal. Concretament el que us hem de dir és el següent: el dia 

10 de setembre del 2015, el ple va aprovar el plec de clàusules, si ho recordeu. 

Posteriorment, el 10 de novembre de 2015 es va reunir la mesa de contractació per a 

l’obertura dels sobres 1. I el dia 30 de novembre del 2015 es va reunir la mesa de 

contractació per tal de valorar els informes que havia emès la tècnica d’Administració general 

i advocada municipal, per tal d’assumir íntegrament el que proposava. I el que es proposava 

en aquesta reunió de la mesa, atesos els informes que acabo de comentar, era el següent: 

primer, declarar exclosos tots els licitadors presentats per no complir amb les prescripcions 

del plec de clàusules administratives particulars, números 22 i 23. Concretament, el Club 

Natació Cabrera de Mar, per no tenir capacitat d’obrar, manca d’inscripció de la modificació 

d’objecte social, Espai Salut Cabrera S.L., per no tenir personalitat jurídica i no poder 

contractar amb l’Administració i manca d’inscripció en el registre mercantil, i Carles Parera 

Carrau, per no justificar suficientment la solvència econòmica, tècnica i professional 

empresarial. 

En segon lloc, el que es proposa avui és declarar deserta, per tant, la licitació per a 

l’adjudicació de la gestió del servei i execució de l’obra mitjançant concessió administrativa 

de determinades instal·lacions esportives de Cabrera de Mar. I entre altres coses, també el 

que es proposa és obrir el termini d’un mes, a partir de la notificació, perquè qualsevol de les 
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tres persones o empreses que van presentar la seva oferta puguin presentar un recurs 

respecte a aquesta resolució.  

Per tant, el que sotmetem avui a votació i portem al ple és l’aprovació d’aquests punts que 

acabo de comentar, és a dir, declarar exclosa la licitació en aquesta primera instància. 

Alguna cosa a comentar per part dels grups de l’oposició? No? Doncs, sotmetem aquest 

punt a votació. 

Vots a favor? 

Molt bé. Doncs, queda aprovat per unanimitat. 

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

CM), acorda: 

Primer: Declarar exclosos a tots els licitadors presentats per no complir amb les 
prescripcions del Plec de clàusules administratives particulars, números 22 i 23: 
 

 Club Natació Cabrera de Mar, per no tenir capacitat d’obrar, manca d’inscripció 
modificació objecte social. 

 Espai Salut Cabrera, SL, per no tenir personalitat jurídica i no poder contractar amb 
l’administració, manca inscripció Registre Mercantil. 

 Carles Parera Carrau, per no justificar suficientment la solvència econòmica, tècnica i 
professional-empresarial. 

 
Segon: Declarar deserta la licitació  per a l’adjudicació de la gestió del servei i l’execució 
d’obra, mitjançant concessió administrativa, de determinades instal·lacions esportives de 
Cabrera de Mar. 
 
Tercer: Retornar als licitadors els sobres 2 i 3 presentats, que no han estat oberts. 
 
Quart: Notificar els presents acords a l’Àrea de Gestió Econòmica Municipal als efectes 
procedents. 
 
Cinquè: Notificar els presents acords a l’actual adjudicatària de la gestió de la piscina 
municipal. 
 
Sisè: Notificar els presents acords als licitadors presentats amb l’advertiment de que contra 
el mateix, que és definitiu en la via administrativa, podran interposar amb caràcter potestatiu 
recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del 
dia següent a la recepció d’aquesta notificació. Contra la desestimació expressa del recurs 
de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquest acord, podran interposar recurs 
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de 
Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la 
notificació corresponent. En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per 
silenci administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data 
de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini per a la 
interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de 
l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat. Tanmateix, 
podran interposar qualsevol altre recurs o reclamació que s’estimi legalment oportú. 
 
Setè: Publicar l’acord d’adjudicació i la formalització del contracte en el Perfil del Contractant 
de l’Ajuntament. 
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Vuitè: Facultar a l’Il·lm. Sr. Alcalde tan àmpliament com sigui menester i en dret es 

requereixi per a l’efectivitat dels presents acords. 

2. APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DEL PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ 

MUNICIPAL I DEL PRESSUPOST DE GICSA, CORRESPONENT A L’EXERCICI 2016 

Passem, doncs, al segon punt de l’ordre del dia, que és l’aprovació inicial, si escau, del 

pressupost de la corporació municipal i del pressupost de GICSA, corresponent a l’exercici 

2016. 

Bé. Primer, com sempre fem, comentarem el pressupost de GICSA, que ja es va presentar i 

aprovar per part del consell d’administració ara fa unes setmanes, i a la qual van estar 

convidats els grups de l’oposició.  

El pressupost de GICSA per al 2016 és de 800.000 euros, la qual cosa suposa un petit 

increment d’un 1,9 per cent, que són 15.000 euros respecte al pressupost del 2015. 

Bàsicament aquest increment es deu al retorn de la paga extra del 2012 que se l’havia retirat 

als treballadors. El que queda de la paga extra. Una part se’ls ha retornat aquest any, una 

petita part se’ls va retornar ja l’any passat, un 26,23 per cent se’ls ha retornat en aquest 

exercici 2015, i la resta, fins els 15.900 euros, se’ls retornarà en l’exercici 2016, 

concretament en el primer trimestre, segurament en el primer mes, eh? I això és el que 

genera aquest augment. La resta són petites variacions de determinats capítols, però la part, 

o sigui, l’increment dels 15.000 euros es deu integrament a aquest retorn de la paga extra. 

Fixem-nos que el capítol de personal lògicament és el que més puja, són 577.900 d’aquests 

800.000 euros. D’acord? Això és pel que fa a GICSA.  

Pel que fa al pressupost de l’ajuntament, casualment, i fruit absolut de la casualitat, també 

s’incrementa un 1,9 per cent i se situa en 7.510.300 euros, que respecte al pressupost del 

2015, que va ser de 7.370.500, representa aquest augment de l’1,9 per cent. Anem a 

analitzar primer els ingressos i després les despeses.  

Pel que fa als ingressos, als ingressos ordinaris, els capítols 1 a 5 representen un petit 

increment de l’1,1 per cent, situant-se en 7.052.300 euros. I els extraordinaris, que són els 

capítols 6 al 9, són 458.000 euros, que és un 16,7 per cent respecte al pressupost del 2015.  

El pes dels ingressos dins del pressupost. Pensem que és una dada interessant i és 

important mostrar-ho de manera gràfica. Fixeu-vos que el 56,2 per cent dels ingressos de 

l’Ajuntament de Cabrera de Mar es corresponen a impostos directes. Després veurem quins 

són aquests impostos directes i quina és la seva evolució, però ja podem saber que més de 

la meitat, un 56,2 per cent dels ingressos, provenen d’impostos directes. Els impostos 

indirectes representen només un 2,8 per cent. Les taxes, preus públics i altres ingressos 

representen un 16,6 per cent. Un 15,5 per cent són transferències corrents, després també 

veurem quines són, un 2,7 per cent ingressos patrimonials, i un 6,1 per cent, passius 

financers. Això és pel que fa al pes. 

Pel que fa a l’evolució, els impostos directes, que són els que tenen aquest pes més 

important, baixen una miqueta, després veurem concretament quina és la partida que baixa, 

situant-se en 4.220.000 euros, que representa una petita variació negativa del 0,5 per cent. 

Els impostos indirectes creixen substancialment, passant de 130.000 a 210.000 euros, que 

representen un creixement del 61,5 per cent. Taxes i altres ingressos creix un 3,1 per cent, 
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passant d’1.213.000 a 1.250.300. Transferències corrents passa d’1.159.000 a 1.166.000, 

que és pràcticament la mateixa xifra, només un petit increment del 0,6 per cent. I per últim, 

els ingressos patrimonials passen de 233.000 a 206.000, que és una caiguda de 27.000 

euros, és a dir, un menys 11,6 per cent. 

Anem a analitzar-los amb una mica més de detall. Els impostos directes, que hem vist que 

baixaven 23.000 euros, una caiguda molt lleugera, del 0,5 per cent. Aquí tenim l’IBI; és la 

part més important. Si la part més important dels ingressos són els ordinaris, la part més 

important dels ingressos ordinaris és l’IBI, lògicament, com no se li escapa a ningú. Doncs, 

bé, tant l’IBI de naturalesa rústica com l’IBI de naturalesa urbana queden congelats aquest 

any, i això és el que marca, sens dubte, tota la resta del pressupost que veurem. Era un 

compromís adquirit en el seu dia, i així ho estem complint. El que naturalesa rústica queda 

en 42.000 euros, i l’IBI de naturalesa urbana, que és el majoritari, 3.100.000 euros.  

L’impost de vehicles. Veiem l’històric, hem hagut de ressituar-lo en 370.000 euros, i és la 

caiguda aquesta dels 23.000 euros que hem vist abans, degut..., no és que hi hagi menys 

vehicles de veïns de Cabrera, sinó que algunes empreses deuen haver donat de baixa 

vehicles, i, per tant, s’ha recaptat menys l’any 2015, i el que fem és pressupostar per al 2016 

allò que ja sabem que pot passar, d’acord amb l’evolució que ha tingut aquest capítol en el 

2015.  

Pel que fa a les plusvàlues i l’IAE, l’impost d’activitats econòmiques els mantenim igual tots 

dos, amb 350.000 euros. 

Pel que fa als impostos indirectes, suposen 210.000 euros. Representa un increment 

significatiu respecte al 2015 de 80.000 euros, i bàsicament és per l’impost de construccions, 

instal·lacions i obres, que se situa en aquests 210.000 euros respecte als 130.000 que 

estava pressupostat l’any 2015. El motiu d’això és que un cop ha entrat en vigor el POUM, 

doncs, hi ha bastants sectors, o hi ha un cert nombre de sectors urbans que es 

desenvoluparan, i això generarà ingressos, i hem estat prudents, no ens hem volgut 

aventurar, però hem contemplat que només una tercera part del que estava previst que es 

desenvolupi aquest any, doncs, sigui efectiu, i això comportaria aquests ingressos de 

210.000 euros, que molt probablement se superaran, eh? 

Pel que fa al capítol 3, que és el de taxes, preus públics i altres ingressos, registra un 

creixement bàsicament motivat per tres partides concretes. Una és la de matrícula de cursets 

i activitats, que passa de 30.000 a 60.000 euros, és a dir, es dobla. Això es correspon, té la 

seva correspondència lògicament amb el capítol de despesa, com després veurem, i és 

perquè es volen fer més activitats de tallers, tant de l’escola d’adults com des de serveis 

socials, i seran amb copagament, per tant, finançats pels usuaris, i si es produeix la despesa 

es produirà l’ingrès. Si no es produeix aquest ingrés vol dir que tampoc s’haurà produït la 

despesa. Per tant, aquí el risc de pressupostar-ho a l’alça és mínim. 

Llicències urbanístiques, en la línia del que dèiem de l’impost de construccions, instal·lacions 

i obres, també està previst que tingui un increment, passant, si no recordo malament, de 

25.000 a 45.000 euros –correcte, si?– un 80 per cent.  

I per últim el servei de clavegueram. Gràcies a què des de l’àrea de gestió econòmica s’està 

auditant amb el màxim rigor tota la informació que ens passa SOREA, doncs, estem obtenint 

més ingressos, i, per tant, també és un ajust a l’històric del que estem obtenint, i podem 
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pressupostar-ho amb 75.000 euros. La resta de partides corresponen a ajustos de l’històric, 

eh? És a dir, amb el tancament de l’any 2015 i dels darrers anys ens hem de ressituar per 

ajustar-nos a la realitat de cada any.  

La darrera partida, de danys a la via pública, és una partida d’actuacions subsidiàries que 

l’ajuntament té en reserva per actuar en aquells casos en què un particular és requerit i no 

actua. És a dir, imaginem-nos un talús d’una finca privada que s’ha caigut, hi ha hagut una 

esllavissada. Se li requereix al particular que ho arrangi, no ho arranja, i al final ho ha 

d’acabar fent l’ajuntament perquè està afectant d’alguna manera la via pública. Ho fa 

l’ajuntament, i després li ho cobra al veí. Per tant, té la seva contrapartida també en 

despeses. Atès que estava pressupostada sempre en 70.000 euros però no puja mai més de 

5 o 10.000, doncs, l’ajustem a 50.000, i sempre, doncs, amb el criteri de prudència habitual 

perquè difícilment l’excediríem de 50.000. Però és una partida que té la seva 

correspondència directa amb la partida de despesa. 

Pel que fa al capítol 4, de transferències corrents que rebem, bé, la variació és de 26.000 

euros. Pel que fa a les transferències corrents de l’Estat, el pressupost es manté en 860.000 

euros. Per part de la Generalitat de Catalunya 119.000 euros, també es manté. I sí que 

contemplem, i, per tant, pressupostem, lleugers increments pel que fa a la Diputació de 

Barcelona, d’un 29,8 per cent. Lleugers pel que fa a l’import, en percentatge és més elevat, i 

també per adaptació de l’històric, eh?, perquè cada any estava pressupostat, si no recordo 

malament, en 85.000 euros aproximadament, i sempre anàvem rebent més del que havíem 

pressupostat. I del Consell Comarcal del Maresme doncs també estava pressupostat en 

25.000 euros però n’estàvem rebent més. Per tant, el que fem és ajustar-nos a l’històric, i se 

situa en 65.000 euros. 

Pel que fa al capítol 5, d’ingressos patrimonials, se situa en 206.000 euros, que és una 

caiguda de 27.000 euros, és a dir, d’un 11,6 per cent. Bàsicament aquí hi ha interessos de 

dipòsits en bancs i caixes d’estalvi, això és misèria i companyia, són 1.000 euros només. El 

cànon de concessió del servei d’abastament d’aigua potable per històric també el situem en 

60.000 euros quan abans estava pressupostat en 50.000. I instal·lacions provisionals a les 

platges, aquí ho ajustem a la baixa perquè estava pressupostat en 180.000 euros, si no ho 

recordo malament, 180-185, però l’any passat es van licitar les guinguetes de la platja per un 

import inferior al que havien estat adjudicades en l’anterior concessió, i per tant, el que fem 

és ajustar-nos a la realitat. És possible que si adjudiquem aquest any una cinquena 

guingueta, que l’any passat no es va adjudicar, doncs, això pugui superar aquest import de 

145.000 euros. Això pel que fa al capítol d’ingressos.  

Passem a despeses. La primera foto, pel que fa a despeses, és la del repartiment entre 

ordinàries i extraordinàries. Recordem que l’augment total de despeses és igual que el 

d’ingressos, de l’1,9 per cent. I pel que fa a les despeses ordinàries, tenim per una banda els 

capítols de l’1 al 4 i del capítol 9, que és la gran majoria, que són 6.989.300 euros, i 

representa un increment d’un 1,0 per cent respecte als mateixos capítols del pressupost del 

2015. El capítol 5 se situa en 63.000 euros, és el fons de contingència, augmenta un 2,8 per 

cent. I pel que fa a despeses extraordinàries, que és el capítol 6 d’inversions, 458.000 euros, 

que suposen un increment del 16,7 per cent –ara entrarem en el detall– i això fa el total dels 

7.510.000 que hem dit al principi. 
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Pel que fa al pes dels diferents capítols en el total de despeses del pressupost municipal, 

tenim com a despeses importants el capítol de personal, el capítol 1, que representa un 33,6 

per cent del total de la despesa. El capítol 2, que és el de despesa corrent ens béns i 

serveis, representa un 38,1 per cent. Després, el tercer en importància són les transferències 

corrents, el capítol 4, que representa un 14,6 per cent. Aquí està GICSA, la transferència de 

GICSA, ara ho veurem. I després tenim despeses menors com..., bé, el capítol d’inversions 

representa un 6,1 per cent, passius financers un 6,2 per cent. I després tenim les despeses 

financeres, que és un 0,6 per cent, i el fons de contingència, que ja hem explicat que era un 

0,8 per cent. 

Però l’important és: a què destinem els diners dels cabrerencs? Doncs, un 33 per cent, 

aproximadament una tercera part, va a personal, un 38,1 per cent al capítol 2, de despeses 

corrents en béns i serveis, i un 14,6 per cent, com a més significatiu, a transferències 

corrents, a entitats de tota mena, i aquí està inclòs el capítol de GICSA, que és el més 

important, eh? 

Anem a veure l’evolució d’aquests diferents capítols. El de personal té un increment petit del 

0,5 per cent, que representa 127.500 euros, que ve motivat per diferents causes que després 

anomenarem. Bé, principalment és l’augment reglamentat per la Llei de pressupostos de 

l’Estat, que diu que s’ha d’augmentar el sou del personal en un 1 per cent. També pel retorn 

de la paga extra. I també per un altre tema que després veurem.  

Pel que fa al de despeses corrents en béns i serveis, passa de 2.875.000 a 2.859.000 euros, 

és a dir, una caiguda d’un 0,6 per cent. Perdó, però és que estic veient que l’increment de 

personal no és un 0,5 per cent. Si algú m’ho pot calcular, és una mica més, eh? Ha de ser, 

com a mini’m, un 5, val? D’acord. El de béns corrents és una caiguda d’un 0,6 per cent, 

aquest sí que està bé. Les despeses financeres, aquí tenim una caiguda important gràcies a 

la caiguda dels tipus d’interès, de 54.000 euros. Les transferències corrents, un creixement 

de 36.300 euros, que és un 3,4 per cent. Després entrarem en el detall, eh?, de cadascun. El 

fons de contingència, que passa de 61.300 a 63.000. I passius financers, que passen de 

483.000 a 462.000, á a dir, una caiguda del 4,3 per cent. Total, les despeses ordinàries 

passen de 6.978.000 a 7.052.300, és a dir, un increment, com ja hem vist abans, de l’1,1 per 

cent. 

Bé, entrant una mica més en el detall, el capítol 1, de personal, que era aquell, la tercera part 

del total de la despesa, té un creixement de 127.500 euros, que és un 5,3 per cent, aquí sí 

que està bé. I els motius d’aquest increment són, primer, el retorn de la paga extra del 

desembre de 2012, del que queda per retornar. Bé, que és la gran majoria, és un 75 per cent 

de la paga extra que es va retenir a tots els treballadors en el seu dia. L’augment de l’1 per 

cent marcat per la Llei de pressupostos de l’Estat a tot el personal. I la implantació del 

sistema d’incentius. Esperem, ho hem pressupostat perquè creiem que així podrà ser factible 

en l’any 2016, en el personal laboral. S’estava aplicant per als funcionaris però no per als 

laborals, i estem pressupostant que també ho aplicarem l’any 2016 per als laborals. Això 

explica el 90 i escaig per cent de la raó d’aquest creixement de 127.500 euros, que és més 

que el creixement de la totalitat de la despesa. Vull dir que la despesa en personal ja explica 

pràcticament la totalitat de la despesa global. 

Pel que fa al capítol 2, hem vist que hi havia un petit ajust a la baixa, del 0,6 per cent. Les 

partides més significatives, hi ha tot el desglossament de partides i tots els membres del 
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consistori tenen el detall de l’evolució, i se’ls va explicar ara fa quinze dies l’evolució partida 

per partida i les raons d’aquesta evolució. La majoria no varien o són petits ajustos a 

l’històric, però hem volgut explicar les variacions més significatives. Primer una partida 

important, que és la neteja dels edificis municipals. Té un increment significatiu perquè 

previsiblement el mes de febrer es jubila la persona que teníem contractada que feia la 

neteja a l’ajuntament i a algun altre edifici, i, per tant, el que farem és contractar aquest 

servei a l’empresa que fa la neteja de la resta d’edificis, de l’escola pública, etcètera, de 

molts edificis municipals. Per tant, això comportarà un increment del 29,6 per cent. 

Hi ha una altra partida, que és la de serveis d’educació, que és els cursos. És una mica la 

que ja els he explicat abans, quan parlàvem dels ingressos, que tenia un creixement, 

passava de 30.000 a 60.000. Aquí també la despesa passa de..., no en aquest cas de 

30.000 a 60.000 sinó que 40.000 a 60.000, un 50 per cent, perquè preveiem que aquest 

increment de la despesa es correspondrà amb un increment d’ingressos. 

A les despeses de platja hem fet un ajustament a la baixa. Entenem que l’any passat, l’any 

2015, es van fer una sèrie d’inversions per a la creació d’aquest tram de platja adaptada, per 

entendre’ns, i aquest any no caldrà fer-les, i, per tant, podem reduir la despesa corresponent 

de la platja.  

I als contractes d’atenció social, el descens aquest és fruit de la contractació del servei 

d’assistència domiciliària, a través del consell comarcal, la qual cosa ens reportarà un estalvi 

significatiu i ens permet ajustar aquesta partida a la baixa.  

Bé. Pel que fa al capítol 3, que és el d’interessos, ja ho hem dit, fruit de la baixada, de la 

important davallada dels tipus d’interès i també de l’extinció d’algun préstec que teníem, 

doncs, podem pressupostar-ho a la baixa, amb la qual cosa tenim un estalvi de 54.000 

euros. 

Pel que fa al capítol 4, que és el de transferències que fa l’ajuntament a altres entitats, tenim 

a GICSA, ja ho hem explicat, 800.000 euros. És un increment de l’1,9 per cent. Són aquells 

15.000 euros. El total d’aquesta partida se situa en 1.098.100 euros, dels quals 800.000 a 

GICSA, i representa un increment de 36.300 euros, dels quals 15.000 només hi ha GICSA. 

La resta de variacions, a part d’alguns petits ajustaments, és en ajuts socials, que passa de 

30 a 35.000 euros. És una partida que havíem situat, perquè històricament mai arribàvem als 

35.000 euros, l’havíem ajustada a la baixa per històric a 30.000, i aquest any casualment, 

l’any que l’hem ajustat a 30.000, resulta que s’ha superat una mica, i, per tant, correspon una 

altra vegada situar-la en 35.000 euros. I es crea una partida nova, que és la de les beques 

d’educació per a estudiants de Cabrera que estudien en instituts de Vilassar de Mar. Ens 

hem trobat aquest any que no estava pressupostat, desconeixíem inclús que existia la 

possibilitat que fossin becats, que guanyessin un premi, i resulta que una estudiant de 

Cabrera va guanyar un premi d’un institut de Vilassar i vam haver d’afrontar nosaltres la 

despesa. Ara, sabent-ho, pressupostem que puguin guanyar dos estudiants. Si guanyen, 

doncs, tirarem d’aquesta partida, i si no són premiats, doncs, serà un estalvi. 

Pel que fa al capítol 5, que és el fons de contingència –per entendre’ns, és el coixí per a 

imprevistos que no s’hagin pressupostat– el podem situar en 1.700 euros més el que 

pressupost de l’any passat, que és un creixement del 2,8 per cent.  
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El capítol 9 és el de passius financers, i aquí tenim l’amortització de préstecs a llarg termini, i 

en aquesta partida tenim un descens de 21.000 euros, per tant, un estalvi de 21.000 euros, 

que és un 4,3 per cent menys, fruit que s’ha cancel·lat un préstec aquest any, i això ens 

comporta aquest estalvi. 

I el capítol 6 és el d’inversions. No les relatarem totes però sí les més importants i 

significatives perquè tothom n’estigui al cas. Tenim, per ordre d’importància pel que fa a 

l’import, la repavimentació del camí d’Agell. Serà la inversió més important. Recordeu que 

aquesta inversió en el seu dia es va demanar a la Generalitat, a través d’un PUOSC l’any 

2008, i la Generalitat ens ho va denegar, per tant, és una assignatura pendent que tenim. 

Aquí hem anat gastant-nos diners de l’ajuntament arreglant pedaços, i el que volem fer és 

una repavimentació completa del camí d’Agell. I això puja 145.000 euros.  

L’accessibilitat del Pla de l’Avellà. Aquí el que es farà és el rebaix de les voreres en els 

passos de vianants, el que es diu “rebaix de guals”, a tota la zona de la Rambla dels Vinyals, 

que és de les més transitades. Respon a la part antiga del Pla de l’Avellà. A la part nova 

molts accessos en els passos de vianants ja està rebaixada la vorera, però en el tram vell, 

concretament a tota la Rambla dels Vinyals, doncs, no està ben fet, i pensem que serà una 

millora important per al nucli del Pla de l’Avellà. 

Després hi ha una partida important també, que és el suplement de l’obra del trasllat dels 

serveis socials a l’edifici annex de Cal Conde, de 51.000 euros, que comprèn la redacció del 

projecte, comprèn l’escomesa elèctrica, que no estava contemplada en el seu dia, 

l’escomesa d’aigua, i la direcció d’obra i demés. S’ha de suplementar amb 51.000 euros. 

Sortosament s’ha adjudicat, ja us ho avanço, l’obra per un preu inferior al que estava 

pressupostat i, per tant, aquests 51.000 euros segurament es podran destinar a alguna altra 

cosa, però bé..., o dins de la mateixa obra, però de moment ha d’estar pressupostat. 

A rehabilitació interior de Cal Conde, pretenem començar a rehabilitar la segona planta. Fins 

ara s’han fet actuacions a la planta baixa i ara volem actuar a la planta superior per veure 

quin tipus d’activitats hi podem allotjar, cosa que ja parlarem amb tots els grups en el seu 

moment, eh? Però és important dotar cada any una partida d’inversions a l’edifici de Cal 

Conde.  

La reparació del ferm de vies públiques. Aquí es contempla la reparació de diversos trams de 

vies públiques d’urbanitzacions recepcionades, com és el cas de La Peirota, com és el cas 

del Mas Terrillo, i com pot ser el cas del carrer Josep Domènec també.  

Figures de cultura popular. Estem pressupostant tenir la geganta. L’any passat vam tenir el 

gegant, en Perot, i hem pressupostat per a aquest any tenir la geganta i també algunes altres 

figures, eh?, capgrossos i demés. Bé.  

Instal·lació de cautxú al parc Santiago Rusiñol. Vam fer aquesta mateixa inversió en altres 

parcs, a la plaça Nova i al parc de la Nova Cançó Catalana l’any passat, i aquest any ho 

pressupostem per al parc Santiago Rusiñol.  

Reforma interior del centre cívic. Aquí hem pressupostat una partida sense tenir encara 

definit, perquè és un tema que volem parlar primer amb l’associació de veïns, amb els 

usuaris del centre cívic i també amb els grups de l’oposició, per definir a veure com 

reorientem el centre cívic, però sí que hem cregut prudent, doncs, destinar una partida, 
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inicialment si més no, de 10.000 euros, per a alguna cosa que haguem de reformar en el seu 

interior. 

Vitrines per a peces d’arqueologia. Ens trobem que quan fem una exposició d’arqueologia, 

les tenim exposades sense cap mena de seguretat de cap tipus, i contemplem l’adquisició 

d’aquestes vitrines. 

Mòdul d’acolliment del camp de futbol. És un mòdul per ubicar els nanos i habilitar-ho com a 

sala d’estudi mentre estan esperant que els vinguin a buscar els pares, o mentre els han 

deixat i encara no comença l’entrenament, etcètera. Pensem que és una bona idea, així no 

han d’estar al bar, i va ser molt ben acollida l’altre dia a la presentació que vam fer dels 

equips de futbol de la Unió Esportiva Cabrera.  

Substitució d’aparells d’aire condicionat. Hem fet una planificació de tots els aparells, de tot 

el parc d’aparells d’aire condicionat que tenim instal·lats a tots els edificis, i cada any 

pressupostarem la part corresponent que toqui, en funció del dictamen que ens ha fet la 

persona que porta tot el manteniment, per anar-lo substituint i evitar que sigui una sorpresa 

cada cop que s’espatlla un aparell. Hi pot haver sorpreses, hi pot haver imprevistos, però 

entenem que planificant ens estem anticipant a les avaries, i estem fent-ho com correspon, 

no?, en funció de la vida útil de cara aparell. 

La barana del camí de Cabrils. El camí de Cabrils, arran de l’incendi que hi va haver l’any 

2007 ha quedat com desprotegit d’alguna forma, i pensem que hi ha un cert perill. Si algun 

cotxe malauradament caigués, no hi ha cap arbre que el pugui frenar, i, per tant, volem posar 

una barana de fusta en tot el tram que es correspon i que no està ben protegit fins ara.  

I arranjaments en els contenidors soterrats del centre urbà, a les dues illes de contenidors 

que tenim. Fa anys que està previst que s’haurien de reparar perquè regalimen i estan 

malmesos i s’ha de fer una reparació interior. I la resta, fins un total de disset... Bé, això puja 

4.400 euros, perdó, que no estava dient els imports. La barana del camí de Cabrils 4.500, la 

substitució d’aparells d’aire condicionat 5.400, el mòdul d’acolliment del camp de futbol 

7.000, les vitrines d’arqueologia 9.000, la reforma interior del centre cívic 10.000. Aquí sí que 

ho havia dit.  

I la resta d’inversions, fins un total de disset inversions, per un import total de 50.900 euros, 

que això fa els 458.000 del capítol 6 d’inversions. Això es finançarà totalment a través d’un 

préstec amb una entitat bancària, pels 458.000 euros.  

Bé, un cop vistos els ingressos i les despeses, altres capítols, altres apartats que considerem 

que són d’interès analitzar... Perdó, això està enrere. Ara? (Veus de fons.) Bé, càrrega 

financera. És un capítol que considerem interessant de veure, quin és el nivell 

d’endeutament que té l’ajuntament, etcètera. Tenim una càrrega financera de 502.000 euros, 

que es compon de 40.000 euros d’interessos de préstecs i de 462.000 euros, corresponents 

a amortització de préstecs. Si tenim en compte que els ingressos ordinaris, com hem dit ja 

abans, són de 7.052.300 euros, vol dir que tenim un nivell d’endeutament del 7,1 per cent. 

És a dir, el 7,1 per cent dels ingressos es destina a amortitzar préstecs o pagar interessos de 

préstecs.  

Comparativament respecte al 2005, tenim una petita millora perquè la càrrega financera es 

rebaixa en 56.000 euros, que vol dir un 13,6 per cent, i el capital pendent pràcticament es 
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manté estable. I atès que els ingressos ordinaris pugen una mica, de 6.978.000 a 7.052.300, 

vol dir que el nivell d’endeutament de l’Ajuntament de Cabrera de Mar passa d’un 8,0 per 

cent a un 7,1 per cent. És a dir, millorem tant en termes absoluts com en termes relatius.  

Un altre aspecte que considerem interessant d’analitzar és el tema de tresoreria. Per a 

aquest any 2016, les previsions són les següents. Penseu que la tresoreria ha estat un 

problema que ens ha amoïnat, eh?, a l’ajuntament, i amoïnava molt especialment l’anterior 

regidor d’Hisenda. La previsió és que podrem seguir, podrem mantenir els pagaments a 

menys de trenta dies. Estem al voltant de quinze - divuit dies de mitjana de pagament a 

proveïdors, cosa que és molt satisfactòria. Evidentment, la previsió és que se segueixi 

exercint el mateix o inclús més intens control de la despesa. I també preveiem una millora 

lleugera del nivell de morositat. Per dos motius: primer, perquè la situació econòmica poquet 

a poquet, de les famílies, sembla que pot anar millorant; i perquè ara la gestió de gairebé tots 

els cobraments es fa a través de la Diputació de Barcelona, que és bastant més executiva, 

anem a dir, que la gestió que es feia des de l’Ajuntament de Cabrera de Mar. Ells són 

experts, la ORGT és experta en cobrar atributs, sancions, preus públics, etcètera.  

I bé, per concloure la presentació, doncs, primer dir que aquest és un pressupost continuista, 

com per una altra banda és lògic, atesa per una banda la situació econòmica del país, i atès 

que el govern majoritàriament segueix estant format per les mateixes forces que abans, i, per 

tant, és lògic que sigui un pressupost continuista, i així ho és. És un pressupost influenciat, 

en el bon sentit de la paraula però també en tots els aspectes, per la congelació d’impostos. 

És a dir, en el moment en què un pren la decisió de no tocar l’IBI ni altres impostos, doncs, 

això et marca tot el pressupost de despesa, i marca també lògicament l’acció de govern.  

És un pressupost que comporta mantenir el mateix nivell d’endeutament, d’acord?, cosa que 

també valorem positivament. És un pressupost que incorpora una sèrie de millores als 

treballadors. Venim d’una època en què des de l’any 2012, pel decret del Govern central del 

senyor Rajoy, es van retallar una sèrie de drets dels treballadors –la paga extra, fer més 

hores, dies d’assumptes propis, dies de vacances– es van retallar una sèrie de drets, i ara, 

en el pressupost de l’any 2016, nosaltres estem preveient ja el retorn d’alguns d’aquests 

drets, principalment el de la paga extra. Que diu el nou decret del senyor Rajoy, que en el 

seu dia els va retirar, diu ara, entre cometes o entre parèntesi, «com que vénen eleccions, si 

voleu els ajuntaments podeu retornar-los la part important de la paga extra; una part, el 

26,23 per cent sí que és obligat retornar-ho ja, i els ajuntaments la resta la podreu retornar 

en el primer exercici que us sigui possible.» Doncs, com que, no gràcies a Déu sinó gràcies 

a la bona feina que s’ha fet en aquest ajuntament des de fa bastants anys, la situació ho 

permet, doncs, l’Ajuntament de Cabrera de Mar pressuposta, contempla i per tant 

pressuposta retornar tota la paga extra, tot el que queda de paga extra, als treballadors, dins 

del primer trimestre de l’any 2016.  

És un pressupost que contempla contenció de la despesa corrent, al mateix nivell, o com ja 

he dit abans, més intens de contenció de la despesa corrent. I per últim, voldríem significar 

com a última dada de la conclusió, que la part majoritària de les inversions es fa en 

accessibilitat i mobilitat, que vol dir millores per a les persones. Tot són millores, 

evidentment, per a les persones, però pensem que era un dels reptes que havia d’afrontar 

l’Ajuntament de Cabrera, perquè se’ns estaven deteriorant bastant alguns vials, i pensem 

que és una bona oportunitat per tornar a dedicar diners de tots els cabrerencs a la millora de 

l’accessibilitat. Recordem que tenim un pla d’accessibilitat aprovat l’any 2009, i que cada any 
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intentem fer algunes millores. L’any passat es va fer el carrer Rosari, fa uns anys es va fer el 

carrer Anselm Clavé, s’ha modificat, s’ha ampliat la vorera de la riera, etcètera, s’han anat 

fent una sèrie d’obres, i ara volem també millorar en accessibilitat i mobilitat. 

I bé, això és tot. Gràcies per la seva atenció, i a partir d’aquí, doncs, donem la paraula als 

grups de l’oposició. Començarem..., un segon, que us situo a l’inici, pel senyor Daniel 

Meroño, del Partit dels Socialistes de Catalunya. Endavant, quan vulgui. 

Intervé el senyor Meroño per manifestar que bé, moltes gràcies. Abans de tot, lamentar la 

poca afluència de gent en un ple tan important com és el de l’aprovació de pressupostos per 

a l’any que ve. Crec que hauríem de prendre nota tots del que en aquest aspecte s’ha de 

millorar. 

Moltes gràcies, Jordi, per l’explicació que ens acabes de donar. També moltes gràcies per 

l’explicació que ens vas donar ara fa quinze dies a la resta de grups del ple, no oposició, 

eh?, és una paraula que no m’agrada gens. Gràcies per ser més receptiu als estímuls que 

per respecte als altres grups anem donant. 

En tot cas, a mi no em sembla que això sigui suficient. I senzillament perquè nosaltres 

considerem que..., bé, no em sento partícip d’aquests pressupostos. Són uns pressupostos 

en els quals se’ns ha comunicat en forma as built, ja construïts quinze dies abans de 

l’aprovació del ple. Per tant, ja li avanço que en la mesura en què això no canviï, no podré 

votar mai a favor d’uns pressupostos que de la manera en què jo concebo la política, tots els 

grups municipals hi han de poder participar. Almenys des que es té l’esborrany de 

pressupost el 15 d’octubre, del 15 d’octubre fins ara hi ha hagut prou temps per anar 

treballant tots en aquest avantprojecte. Com que no ha sigut així, se’ns ha comunicat això 

quinze dies abans, se’ns ha donat la documentació, jo li avanço que no hi votaré a favor, eh? 

Dit això, intentaré estructurar el millor possible l’anàlisi dels pressupostos que vostè ens ha 

presentat avui. Separaré, per una banda el que és la forma, com deia fins ara, i el fons. 

Quant a la forma, doncs, això que deia, els grups de l’oposició volem participar, els altres 

grups del ple volem participar d’aquests pressupostos. Quant al fons de la qüestió, clar, el 

problema és que també correm el risc de ficar la pota en l’anàlisi de les partides, en funció de 

la documentació que ens ha presentat, que ben bé no són els pressupostos oficials sinó que 

és com un resum de partides com ho ha fet. Més o menys la documentació que tenim 

l’oposició és molt semblant a la que acaba de presentar ara, és un resum de partides, de 

conceptes, però que la veritat és que no es pot desgranar gran cosa. Llavors, el risc de ficar 

la pota jo ara, segons fent quina anàlisi, és bastant gran, eh? 

Bé, una de les aportacions que puc fer jo en aquest ple, donat que és un partit que està a 

altres pobles, he comparat amb altres pobles el percentatge, per exemple, de despeses o 

d’ingressos respecte al total, per saber si estàvem per dalt. I a més un que és nou, entra i 

diu: «Escolta, anem bé? D’això estem per dalt, estem per sota? Com va Cabrera de Mar?», 

no? Per a mi ha estat tota una experiència la revisió de totes aquestes partides, tant 

d’ingressos com de despeses, i és cert que hi ha moltes, però també m’he adonat que al final 

són faves comptades, i hi ha dues tres partides molt importants tant en ingressos com en 

despeses.  

I bé, sense estendre’m més, començaré... Jo començo al revés, començo per les despeses. 

Al capítol 1, les despeses de personal, que són aquests 2,4 milions d’euros, que representa 
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aquest 33 per cent que deia vostè, i que és un 5,3 per cent d’augment, això sí que li puc dir 

que és molt elevat, i que percentualment aquest 33 per cent respecte a les despeses 

generades de l’ajuntament és elevat respecte a altres ajuntaments. Això li ho dic, està per 

sobre d’altres ajuntaments. 

Quant al capítol 2, bàsicament són serveis. Jo, aviam, aquí del que estic en contra no és tant 

dels augments senzillament, és dels models de gestió de molts d’aquests serveis. Per 

exemple, l’aigua, vostè ja ho sap; per exemple la zona blava; per exemple gestió i tractament 

de residus; per exemple la despesa elèctrica. Estem parlant de despeses molt elevades. La 

despesa elèctrica són 210.000 entre enllumenat públic i equipaments, més de 200.000 euros 

que ha de pagar el ciutadà. Com es gestiona això? Quin model de gestió energètica podem 

fer al poble?  

L’aigua, tres quarts del mateix. L’aigua, per exemple. L’ajuntament té, per conveni amb 

SOREA, 31.000 metres cúbics/any gratuïts per a l’ajuntament, per als seus usos. Això són 

45.000 euros. Tot i així, l’ajuntament té un cànon de 60.000 euros. Vull dir, el negoci que fa 

l’ajuntament amb l’aigua és important, al final això repercuteix en el ciutadà. Jo tot el que dic 

és des del punt de vista del ciutadà, eh? Vull dir què és el que suporta el ciutadà. 

El tema de la gestió i el tractament de residus. Home, jo crec que... Bé, és veritat, a mi m’ha 

agafat que acabo d’entrar i acabem d’aprovar la licitació d’un nou conveni, però bé, ara 

parlàvem que l’ajuntament resulta que ara té un camió propi. Tenim una empresa pública. 

Bé, són aquests tipus de serveis a què crec que se li podria donar la volta i pensar fins i tot 

en una gestió municipal. 

Les zones blaves? Sí, tenim una companyia, tenim una empresa publica que l’únic ingrés 

que té és l’aportació de l’ajuntament. Vull dir que és per pensar-ho també. En altres 

ajuntaments no és així això. A la zona blava hi ha un ingrés previst per a l’any que ve de 

25.000 euros. Bé, amb aquest model de zona blava ja sap vostè que tampoc estic d’acord. 

Són serveis, són models de gestió que hem dit que parlaríem, que es farien comissions. Jo 

espero que durant aquesta legislatura anem parlant de tots ells, que s’arribi a un consens i 

bé, i puguem parlar, puguem parlar d’això. 

El capítol 3, despeses financeres. Bé, aquí li haig de dir que és molt més reduït que en la 

resta, cosa que em congratula realment perquè és així. 

Capítol 4, transferències corrents. Doncs, també em congratula perquè és bastant més 

elevada respecte a altres pobles. Em sobten els 27.500 euros del fons de cooperació. No sé 

si és una cosa fixada, si no és una cosa que l’ajuntament... És fixat, no és decisió de 

l’ajuntament. Val. (Veu de fons.) És decisió de l’ajuntament. Val. Bé, ja ens explicarà el 

criteri, doncs, per què aquests 27.500 euros.  

El capítol 6, d’inversions. Sí, aquí... O sigui, el percentatge d’aquest 15 per cent que 

representen aquests 450.000 respecte als 7 milions i mig del pressupost de l’ajuntament és 

un percentatge correcte en comparació amb altres pobles. El que passa és que d’aquests 

458.000 euros hi ha dues actuacions que s’emporten la meitat, que és la pavimentació del 

camí d’Agell, i l’adaptació i rehabilitació de Cal Conde. El que hem detectat també és que 

dintre del capítol d’inversions hi ha molts conceptes o partides que més que inversions 

realment és manteniment/rehabilitació, que considerem que no hauria d’estar a inversions. 
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Clar, llavors, si realment dels 458.000 euros treu que 100.000 no són inversió, estem dient 

que dues actuacions s’emportaran potser el 70 per cent de les inversions de l’ajuntament.  

I això també ho lligo amb el fet que com que en aquestes partides que estan previstes 

segurament hi haurà baixes, i hi haurà benefici perquè hi hauran baixes per part del 

contractista, jo el que els demano, si us plau, és que es reinverteixin tots aquests beneficis, 

guanys o marges que hi puguin haver en obres reals –en obres reals– no despeses de 

manteniment i de rehabilitació. Perquè llavors estem enganyant la gent. Estem enganyant la 

gent perquè no són inversions, és manteniment.  

Capítol 8, passius financers, també, la meitat que a altres pobles. Financerament Cabrera de 

Mar en aquest aspecte és modèlic, o sigui que el tema del dèficit jo demanaria que no el 

toquem, eh? 

Quant a ingressos, bé, les multes representen el 10 per cent dels impostos indirectes. Hi ha 

previst 120.000 euros de multes per a l’any que ve. L’increment, la previsió de sancions en 

multes de trànsit és del 10 per cent, o sigui, ja estem preveient que l’any que ve posarem 

més multes que aquest any, cosa, bé, no sé, alarmant.  

Els ingressos no es modifiquen, diu no hi haurà un augment d’IBI, no hi haurà un augment 

d’IAE, però jo entenc que els ingressos participatius en tributs de l’Estat realment no seran 

invariables, hi ha una previsió de creixement per part de l’Estat general l’any que ve, per tant, 

això hauria de repercutir. Això el secretari ens ho podrà dir, però jo crec que això hauria de 

repercutir. No? (Veu de fons.) En el que ve. Val.  

Ara faré petita referència al que són els ingressos de participacions de diferents 

administracions a l’Ajuntament de Cabrera. La participació de l’Estat a Cabrera és de 

860.000 euros, és el 13 per cent del total dels ingressos, la participació de la Generalitat són 

119.000 euros, la participació de la Diputació de Barcelona són 122.000 euros, i la 

participació del consell comarcal són 65.000 euros. Només com a dada. I bé, ho deixo aquí. 

Intervé el senyor alcalde per manifestar que gràcies, senyor Meroño. Aviam, algunes coses li 

comentaré de tot el que ha dit. Potser no tot, eh?, i disculpi’m si hi ha alguna cosa que no li 

comento.  

A veure, pel que fa al tema de formes, vostè diu que el que li vam entregar a la presentació 

del dia 15 era un resum de les partides. No, no, era un detall de les partides, que no té res a 

veure amb el que hem presentat aquí. A les partides de despesa li recordo que el que vam 

veure és això més això més això. O sigui, tres fulls, i aquí només hem vist quatre de partides 

de despesa corrent, de capítol 2. Vull dir que vam analitzar, aquí potser no ho he comptat 

però segur que n’hi ha vuitanta partides. Vull dir, és el detall, no és un resum el que li vam 

donar, és el pressupost oficial. 

Intervé el senyor Meroño per manifestar que no és el pressupost oficial. 

Intervé el senyor alcalde per manifestar que sí és el pressupost oficial. 

Intervé el senyor Meroño per manifestar que no és el pressupost oficial aquest. No ho és. 

Intervé el senyor alcalde per manifestar que i tant! I a més li vam donar comparat... 
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Intervé el senyor Meroño per manifestar que no és el pressupost d’informació pública. 

Aquest Excel no és el pressupost oficial de la informació pública. 

Intervé el senyor alcalde per manifestar que senyor Meroño, el pressupost oficial que avui es 

porta a aprovació és la documentació que té vostè, que va rebre amb la convocatòria del ple 

la setmana passada. El que li vam presentar el dia 15 és exactament el mateix, però a més 

comparat amb el 2015. Perquè vostè pogués tenir aquesta comparació i no esperar al ple 

d’avui a veure la comparació partida per partida, sinó que la pogués tenir amb suficient 

antelació. Però no digui que és un resum perquè és exactament el pressupost que va a ple i 

a exposició pública, i és l’oficial. És així, senyor secretari? D’acord, gràcies. 

Després, entrant en qüestions més de fons, li comentaré algunes. El pes del personal. Bé, ho 

vam parlar ahir a la junta de portaveus, ho vam comentar una mica. El que marca en 

l’Ajuntament de Cabrera el pes que té el personal és clarament la policia. De la plantilla de 

54 treballadors que té l’Ajuntament de Cabrera de Mar, 17 són agents de policia, és a dir, 

aproximadament una tercera part. Un de cada tres treballadors és policia.  

Tenim la ràtio de policies per habitants més alt de la província de Barcelona. Per què? 

Perquè és el mínim imprescindible per garantir que tots els dies de l’any, totes les hores tens 

com a mínim dos agents de policia en servei. Això requereix cinc torns, i, per tenir cinc torns 

has de tenir 17 persones, 17 agents, i per això has de tenir 17 places. I això és el que marca 

el total pel que fa al nombre. I pel que fa a l’import, bé, això ja és més relatiu, però depèn de 

la mitjana de nòmines i demés. 

Després, vostè comenta que hi ha hagut un increment, que l’increment del 5,3 per cent és 

elevat. Bé, és elevat perquè incorporem el retorn de la paga extra. Podríem haver dit, com 

altres ajuntaments... 

Intervé el senyor Meroño per manifestar que no, no, jo no he dit això. 

Intervé el senyor alcalde per manifestar que sí, ha dit que considera que... 

Intervé el senyor Meroño per manifestar que he dit que el 33 per cent era elevat respecte a 

altres pobles, no l’increment sinó el valor... 

Intervé el senyor alcalde per manifestar que no, no, les dues coses. Primer ha dit, abans del 

33,6 per cent ha dit que l’augment del 5,3 per cent el considerava elevat. Sí, ho ha dit. No, 

no, si ara considera que no, no ho comentem. Jo li explico el per què d’aquest 5,3 per cent 

del capítol de personal. Per una banda, remarco, perquè l’Estat ha dit: «Anem a augmentar 

un 1 per cent a tots els treballadors.» Per tant, ja tenim, d’aquest 5,3 per cent, un punt és 

perquè ho diu l’Estat, i la resta és perquè l’ajuntament ha decidit retornar la paga extra dins 

d’aquest any 2016. Altres ajuntaments de moment no ho han decidit, dels que ho han decidit, 

molts ho faran de manera esglaonada, una miqueta cada més. Nosaltres sortosament 

podem decidir que ho farem, perquè la tresoreria ens ho permet, dins del primer trimestre. 

Pensem que és una bona cosa per als treballadors d’aquest ajuntament. Que si l’ajuntament 

ho pot fer, doncs, està bé que ho faci. 

Després, pel que fa al model de serveis, bé, ja li vaig dir en el seu moment, abans de les 

eleccions en un debat, que estàvem oberts a estudiar la gestió de tots els serveis. Pel que fa 

a la llum, és evident que hi ha una voluntat marcada. Des del moment en què ens vam 
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adherir, vam ser dels tres primers pobles en adherir-nos al Pacte d’alcaldes contra el canvi 

climàtic. Això va ser l’any 2008-2009, vam ser dels primers a redactar i elaborar un pla 

d’acció d’energia sostenible que contemplava tot el tema de millora de l’eficiència energètica, 

també de l’enllumenat públic.  

En aquest sentit, s’ha anat fent substitucions fruit d’una inversió del 2014, que s’ha 

implementat ara, a finals del 2015, de leds, de làmpades estàndards per leds, i la nostra 

voluntat és seguir-ho fent, i acabar-ho fent a tot el municipi, però no ho hem posat al 

pressupost perquè la intenció és buscar una subvenció, bé a nivell europeu o a nivell estatal, 

de l’IDAE o de l’ICAEN, etcètera. I en això el regidor està treballant. Però la voluntat és reduir 

la despesa energètica, que no sempre, malauradament, va acompanyat de la despesa 

econòmica. Hem fet molts esforços d’inversió en reductors de fluxos que al final no han 

acabat funcionant, i altres millores. En el seu dia, amb el regidor senyor Abel, es va decidir 

en molts carrers apagar el 50 per cent de l’enllumenat, en determinades hores si més no, i 

rebaixar també la potència. Tot això al final el que acaba comportant és que no et pugi la 

despesa econòmica, perquè malauradament en els darrers no sé si són cinc anys, em 

sembla que es deia que la despesa energètica, la despesa econòmica en energia ha pujat 

un 70 per cent. Per tant, totes les mesures que implementem serveixen perquè l’augment de 

tarifa no acabi repercutint en major despesa. Sí en un estalvi energètic però no en estalvi 

econòmic. Seguirem lluitant perquè a través dels leds sí que puguem aconseguir aquesta 

millora de l’estalvi. 

Pel que fa a les multes, no, no, no estem preveiem posar un 10 per cent més de multes, sinó 

que ens estem adaptant a la realitat. Si havíem pressupostat 110.000 i recaptarem 125.000, 

doncs, és lògic que pressupostem per a l’any 2016 120.000. O sigui, són adequacions a la 

realitat de l’històric. 

Pel que fa a inversions, sí, tot el sobrant d’inversions és obligatori reinvertir-ho, destinar-ho a 

inversions igualment. D’inversions de capítol 6 només pot passar a capítol 6, no pot passar a 

capítol 2. O sigui, això ja és la pròpia llei que ho diu. 

Intervé el senyor Meroño per manifestar que sí, disculpi, però el tema és definir què va al 

capítol 6, o sigui, què pot i què no pot anar al capítol 6. Perquè reparació calefacció escola 

Pla de l’Avellà, això no és una inversió. Home, reparar una calefacció jo no ho considero 

inversió. 

Intervé el senyor alcalde per manifestar que ara ho anava a dir. Sí, vostè ha dit que moltes 

partides no són inversions. Jo li pregunto... Ha dit moltes. Ara li demano que em digui quines. 

Intervé el senyor Meroño per manifestar que reparació calefacció escola Pla de l’Avellà, 

substitució d’aparells d’aire condicionat, rehabilitació d’interior Cal Conde. No sé, o sigui... 

Intervé el senyor alcalde per manifestar que no, perdó, substitució d’aparells d’aire 

condicionat per què no és una inversió? Si tu tens seixanta aparells d’aire condicionat, i cada 

any planifiques substituir-ne quatre o cinc, perquè la vida útil és deu, dotze anys, per què no 

és una inversió? Amb la flota de vehicles bé que és una inversió. Amb els aparells 

d’informàtica bé que és una inversió. És un parc que tens instal·lat que has d’anar renovant, 

per tant, és una inversió. 

Intervé el senyor Meroño per manifestar que ho considero manteniment, jo. 
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Intervé el senyor alcalde per manifestar que no. Però per què ho considera manteniment? És 

una inversió. 

Intervé el senyor Meroño per manifestar que perquè ja existeix. 

Intervé el senyor alcalde per manifestar que no. 

Intervé el senyor Meroño per manifestar que aquesta infraestructura ja existeix. 

Intervé el senyor alcalde per manifestar que home, però això és un criteri, perdoni. No, no, 

això és un criteri... A veure, respectable i seu, però no un criteri ni comptable ni econòmic. A 

veure, un aparell d’aire condicionat dura entre deu i dotze anys, o quinze, depèn, per tant, es 

pot contemplar com a inversió perfectament. Vull dir que té molt sentit contemplar-ho com a 

inversió. És més... Bé, m’ho reservo, ho diré després. 

Bé, però a veure, les inversions, la del sistema de calefacció de l’escola del Pla de l’Avellà és 

la substitució de tota la canonada que s’ha rovellat. Vull dir, és un canvi. També és una 

renovació de totes les conduccions que estan malmeses, i que estaven posant en risc. Per 

tant, és una inversió també, perquè és un canvi del sistema de calefacció. No sé quina... 

Intervé el senyor Meroño per manifestar que això ho se ara... és que..., clar... 

Intervé el senyor alcalde per manifestar que per això. Per això estem també, per aclarir-ho, 

evidentment. Molt bé, això és el que... Estem, doncs, senyor Meroño? 

Intervé el senyor Meroño per manifestar que sí, sí, ja està. 

Intervé el senyor alcalde per manifestar que perfecte. Doncs, moltes gràcies, eh? No ens ha 

dit, no obstant, el sentit del seu vot. (Veu de fons.) Ah, després? No, no, com vulgui, eh?, pot 

dir-ho quan vulgui. Sí, sí, evidentment. 

Molt bé. Donem la paraula ara al senyor Antoni Abel, d’Alternativa Independent Cabrera de 

Mar.  

Intervé el senyor Abel per manifestar que bon vespre a tothom. A veure, jo no sé... 

Intervé el senyor alcalde per manifestar que no se sent, eh? Perdó.  

Intervé el senyor Abel per manifestar que sí? 

Intervé el senyor alcalde per manifestar que ara. 

Intervé el senyor Abel per manifestar que a veure. Primer, m’agradaria aclarir alguna cosa, 

perquè clar, les dades que tenim a mi no em quadren amb les que heu posat aquí, en el... 

Intervé el senyor alcalde per manifestar que perdó, no se sent gaire, eh? No sé si... Acosta’t 

una mica més, orienta-t’ho cap a... 

Intervé el senyor Abel per manifestar que les dades que ens heu donat no es corresponen 

amb les dades que heu posat aquí. Per exemple, d’inversió surt 485.000 euros, i són 458. 

Intervé el senyor alcalde per manifestar que 458. On ha sortit 485? 
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Intervé el senyor Abel per manifestar que a inversió. Aquí. 

Intervé el senyor alcalde per manifestar que va sortir en el seu moment i es va corregir, 

però... 

Intervé el senyor Abel per manifestar que no, no, el que heu posat aquí, al públic, i jo ho dic. 

Intervé el senyor alcalde per manifestar que ah, doncs, he agafat el d’això que no estava 

corregit. Són 458, sí. 

Intervé el senyor Abel per manifestar que per exemple, l’amortització de crèdits, esteu 

parlant de 462, i aquí, a les dades que tenim, són 458.346,84.  

Intervé el senyor alcalde per manifestar que val. Deu haver hagut algun petit ajustament de 

darrera hora. Ho lamento. 

Intervé el senyor Abel per manifestar que no. Jo més que res perquè, clar, al final he d’anar 

també al que diu el Dani. A veure, he d’insistir en el mateix. Vosaltres dieu que és un 

pressupost continuista. No ho és, realment no ho és. D’entrada, o sigui, es manté el deute, 

eh?, perquè tota la inversió l’apliqueu a l’amortització que es farà de préstecs, amb la qual 

cosa no es redueix res del deute. I a més a més, per quadrar números, perquè clar, els 

números els heu de quadrar, el que feu és passar despesa corrent, i em reafirmo en el que 

diu també el Dani, a inversió. Escolta, aquí n’hi ha, mira, reparació... Quan poses “reparació 

de ferm vies públiques, 30.000 euros”, una reparació de ferm és una reparació. Això no és 

una inversió, és una reparació. És una despesa corrent.  

Quan dieu “material d’escola d’adults”, quin material? Perquè clar, si estem comprant llapis, 

els llapis, per dir alguna cosa, duren dos dies, i el paper igual. Hi ha una bomba d’aigua de 

Can Bartomeu. Figures de cultura popular. Inversió en figures de cultura popular. Obsequis 

protocol·laris de l’ajuntament. Segon conte de Cabrera. Reparació calefacció del Pla de 

l’Avellà. Això és una reparació pura i dura. Substitució d’aparells d’aire condicionat. Jo 

discrepo. Es van petant. Diferent és que dius: “Bé, anem a canviar tots els aparells d’aire 

condicionat.” No, això és una previsió dels que poden petar, perquè sabem que tenim molts 

que ja estan acabant la vida útil i es van petant. Arranjament de contenidors. Home, ja ho 

esteu dient, “arranjament”. O sigui, un arranjament no és una inversió. O canviar una porta 

de la biblioteca. Total, aquí he comptabilitzat quasi 100.000 euros que realment no haurien 

d’estar, d’aquests 458.000. Perquè s’entengui la quantitat correcta, són els que hi ha a la 

documentació que ens heu donat.  

I a més a més després tenim una altra despesa, com és el suplement d’obra de serveis 

socials de Can Conde, totalment innecessària. No vull tornar a repetir-ho. Si no es fes 

aquesta inversió que estava prevista, d’arreglar Cal Conde, no faria falta suplementar 

aquests 51.000 euros. En fi... Jo crec que... Bé, aquí el cinturó no l’heu «apretat», el que heu 

fet ha sigut quadrar números. O sigui, aquí el que heu fet, com que tinc una despesa corrent 

que no m’entra dintre dels ingressos corrents, doncs, ho heu passat a inversió, ja està. Vull 

dir... Heu fet quadrar els números, eh? 

I una altra cosa: una empresa sempre té una contrapartida en inversions, i unes 

amortitzacions d’inversions. Aquí nosaltres, l’ajuntament, que jo sàpiga, potser m’equivoco 

perquè jo no he portat mai la comptabilitat de l’ajuntament, però que jo sàpiga no hi ha una 
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contrapartida d’amortitzacions. O la tenim? El senyor secretari potser ens ho podrà aclarir. 

No. No tenim una contrapartida d’amortitzacions. Lògicament per a mi és despesa 

pràcticament tot el que n’hi ha aquí. I ja no vull entrar en la millora del camí d’accés..., de la 

pavimentació del camí d’Agell, que això és uja partida de 145.000 euros, que clar, que és un 

vial que ja tenim fet, i que ens costarà diners fer-lo. Però clar, a veure, és tornar-lo a deixar 

com estava, perquè els arbres l’han aixecat. Per tant, pràcticament... A veure, no dic que en 

aquest cas no s’hagués de fer per inversió o tirar de crèdit perquè puja molts diners, però és 

més aviat per justificar aquesta despesa gran que s’ha de fer en aquest camí, eh? 

En fi. Jo, per descomptat, no estic gaire d’acord amb com heu fet aquest pressupost. I 

després, que a més jo trobo a faltar inversió en coses que ens donin, a veure, un estalvi a 

futur, i això també s’obvia. Per tant... No, s’ha obviat. Si aquí... Jo no he d’esperar per reduir 

el consum de 150 watts i passar-ho a trenta, que és el que s’està fent, home, el retorn és 

bastant ràpid, eh?, malgrat que com hem dit, ha pujat molt l’electricitat i malgrat que les 

companyies són molt sabies, o el govern els permet precisament augmentar el terme de 

potència, que això ens constarà a nosaltres molts diners perquè tenim molts kilowatts 

contractats, i aquí realment és on està..., l’estalvi que nosaltres fem ells ho recuperen per 

l’altra banda.  

Bé. No em vull estendre més perquè el Dani ja ha dit moltes coses, però jo sí que em 

refermo molt en el tema aquest que realment, com que no apugeu els impostos, heu hagut 

de passar despesa que considero corrent com a inversió, i llavors ens obliga a demanar 

crèdit i a mantenir l’endeutament.  

Intervé el senyor alcalde per manifestar que molt bé. Gràcies, senyor Abel. Només, per 

resoldre, diguéssim, una mica el conflicte d’interessos, o la visió que hi pugui haver entre 

vostè i l’equip de govern, dir-li que tret de la reparació de vies públiques, que consultat en el 

seu dia amb el secretari sí que és inversió, la reparació de l’escola, que ja he dit que és 

substitució de tota la canonada i, per tant, és inversió, i l’arranjament de contenidors, que per 

la paraula “arranjament” podria estar en dubte si és inversió o no, tota la resta del que ha dit 

vostè, tota la resta que ha nomenat, són partides que mentre vostè va estar al govern van 

ser aprovades com a inversió. Totes. Material de l’escola d’adults, cada any hi ha material de 

l’escola d’adults, material de la biblioteca, i no són llapis, senyor Abel, i vostè ho sap, és 

mobiliari.  

Bomba d’aigua, és una inversió. Per què la instal·lació d’una bomba d’aigua en un safareig 

no és una inversió? No veig quin és el motiu pel qual no ho és. Les figures. L’any passat es 

va pressupostar la inversió del gegant, aquest any s’ha pressupostat la inversió de la 

geganta. Per què no és una inversió l’adquisició d’un gegant? Els obsequis protocol·laris són 

una inversió perquè són objectes que tindrem aquí durant molt de temps, que anem donant a 

les persones que ens visitin, i s’ha d’inventariar i és una inversió. El conte l’any passat va ser 

una inversió, per quin motiu aquest any vostè no esta d’acord amb què sigui una inversió?  

I el tema de l’aire condicionat, perdonin-me però ja no em vull estendre més, només em 

refermo exactament en el que he dit abans: és una inversió com una casa de pagès. Amb 

aire condicionat, però una casa de pagès.  

Molt bé. Donem la paraula a Gent per Cabrera. Senyor Antoni García. 
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Intervé el senyor García per manifestar que sí. Hola, bona nit. Bé, jo si vol ho podem fer 

dinàmic, i no cal que prengui nota, em va interrompent. Jo tinc un petit guió i ho comentem, i 

potser és més dinàmic, i així m’anirà canviant la veu, i per als assistents és més distret, eh? 

Bé, jo parlaré en primera persona, això és a nivell de grup però així em sento una mica més 

còmode, i així si és que ja la “pifio” doncs l’estic “pifiant” jo, i és molt més senzill, no? 

Nosaltres el que sí pensem, per intentar acabar una mica el tema aquest que estem discutint 

tots, de si és inversió o si tal, segurament que al tema comptable hi ha una frontera en què 

una cosa pot ser inversió i pot ser despesa, eh? Jo penso que potser és molt més genèric 

parlar de dedicar diners a, perquè possiblement en l’apartat en què vostès parlen de 

despesa com a substitució d’ordinadors, temes informàtics, també podria estar a inversions i 

està a despesa. Els fets com ara aquests són els que a mi em porten a dir que possiblement 

el que aquí s’ha fet és construir primer les despeses, conèixer-les, i com que estan pillats per 

la seva promesa electoral, que jo comparteixo i a mi em sembla bé, de no incrementar els 

impostos, vull dir que no estic discrepant, estic potser discrepant amb la forma, s’han vist 

obligats a utilitzar al màxim els arguments comptables, i això és així, i així els ingressos no 

cal esprémer-los. Aquesta és la nostra visió, m’explico? Perquè, torno a repetir, per 

l’argument que vostè està donant al senyor Meroño i al senyor Abel, el tema informàtic 

hauria d’estar una part important d’inversions, i no hi és. Ho dic pels aparells d’aire 

condicionat, tan comentats abans i ara, eh? Val? 

(Veu de fons.) 

Bé. A veure, és un comentari. La nostra visió és que s’han utilitzat temes comptables per 

mantenir els ingressos, que és un compromís seu i jo li ho respecto, però també permeti’m 

que des de la nostra banda aquí es vegi que s’ha espremut molt la comptabilitat perquè això 

sigui d’aquesta forma, no? 

Dir-li també una vegada més, nosaltres a cada ple intentem oferir-nos a coses en concret, en 

vessant social, en vessant de col·laborar. No veiem recollit aquí cap tema d’aquests i alguns 

són molt importants, i ho comentarem en la vessant social, no? Dit això, trobem a faltar en 

aquests impostos iniciatives concretes per a temes patrimonials d’una forma, com li vaig dir 

ahir la tarda, seriosa. No posar únicament “tirites” al patrimoni com és resoldre el tema 

d’unes goteres, sinó un enfocament molt més important. Perquè, miri, li vaig a dir la veritat: 

quan no estem apujant els impostos i no estem fent front a una millora del patrimoni, perquè 

tampoc tenim clar el seu futur, amb l’encariment que pot suposar això, rehabilitar el patrimoni 

al futur, el que estem fent és una pujada encoberta dels impostos, perquè cada vegada ens 

costarà molts més diners no fer front d’una forma valenta a un Cal Conde. No cal que apunti, 

si vol paro i m’ho comenta, senyor Mir, de veritat, que és molt més senzill i és molt més 

distret, eh? Vull dir que no hi ha cap problema. 

Intervé el senyor alcalde per manifestar que ja, però és que no va així. Vostè digui i després 

jo el replico. 

Intervé el senyor Garcia per manifestar que bé, pensi que no va així perquè les dues parts 

volem, però les coses són molt canviables, o sigui que... Llavors, el que sí és veritat és que 

tot el que anem demorant a enfrontar-ho s’encareix, i, per tant, és una pujada d’impostos 

diferida. Sembla bé, eh? Val. 
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Llavors, si és que a vostè li sembla, podem entrar a analitzar el capítol 1, no? A veure, jo, el 

que aquí nosaltres pensem és que la costosa inversió en Estratègia Local, que pensem que 

és costosa, no tenim clar que tots els veïns d’aquí, del poble, sàpiguen el que ens ha costat 

la reorganització de l’ajuntament però fora bo que tots ho coneguessin, ens ha costat al 

voltant de 15 euros per cada veí, no ha suposat cap reducció de cost de personal, 

aparentment, eh? Segurament que vostè m’ajudarà i m’ho comentarà. 

Aquí, la partida de personal, suposa un cost mitjà per cada persona de 47.600 euros. Un 

cost per cada veí de 558 euros. Suposa també un 1,19 per cent dels empleats de 

l’ajuntament..., és un 1,19 per cent de la població. Estem a la banda alta de Catalunya en 

aquest punt; la mitjana és 1,15, i les millors pràctiques estan situades en l’1 per cent. I 

entenc que no ens hem de fixar en la mitjana sinó en les millors pràctiques.  

Miri, aquí jo li vull fer èmfasi, perquè clar, jo també crec que dins d’aquest increment d’un 5,3, 

alguns apartats mereixen un comentari apart, no? El tema de seguretat i d’ordre públic s’està 

incrementant en la partida de personal de 33.500 euros pràcticament. Segurament que és 

que hi ha alguna persona més, jo ho desconec, eh? És a dir, jo no estic sent crític amb el 

que estic dient, estic matisant el contingut, eh?  

A urbanisme, crec que és una dimensió que em costa compartir-la. Ja es van aprovar uns 

increments la setmana passada, 41.220 euros costa l’increment que tindrà la plantilla 

dedicada a urbanisme. Bé, no vull anomenar-la més, val?  

Després, quant a les despeses corrents, el tema del tema informàtic. Segurament que aquí 

deuen haver llicències, soft, també hi deu haver equips, ho desconec, no?, però és una 

partida de quasi 54.000 euros que jo trobo elevada. Segurament que la trobo elevada per 

desconeixement, eh? 

Vull fer un petit èmfasi, eh? A veure, quan jo estic analitzant el pressupost que han fet 

vostès, segurament que la tendència és analitzar el que és millorable. Segurament que jo..., 

no sé si ho hagués fet diferent o ho hagués fet millor, eh? Ho estic dient perquè hi deuen 

haver partides que realment no les estic nomenant i els he de felicitar, però un sempre té una 

tendència, doncs, a analitzar el que ell creu que és millorable, no? 

Quant als ingressos, nosaltres tenim dubtes que l’aprovació del POUM, i com que 

desconeixem els projectes que vostè diu que hi ha a mitges, nosaltres pensem que tenen 

molta fe en què l’aprovació del POUM suposarà uns ingressos. Segurament que la seva 

informació els permet ser més optimistes, eh? Nosaltres, veient la crisi ens costa entendre 

que s’incrementarà en la partida que vostè deia, no?  

Llavors, hi ha un tema que per a nosaltres té un contingut social, que és el tema dels cursos, 

no? Jo no entro en si s’han de cobrar o no amb el copagament. Tampoc conec el nivell de 

renda dels que hi participen, però a mi em xoca que hi ha un curs que és el d’alfabetització, 

que jo crec que si cobrem per un curs d’alfabetització, no sé si a la nostra vessant social toca 

parar a pensar i estem analitzant el que anem a fer. Penso que cobrar per un tema de 

bridge, ho puc entendre –que no sé, jo no he jugat mai al bridge, eh?– però sí que hi ha una 

realitat, cobrar per alfabetitzar em costa, ho veig dur –ho veig dur, eh? 

Bé, el tema dels “xiringuitos”. Em permetrà, jo no ho sé pronunciar, com ho ha dit vostè 

abans? (Veus de fons.) Guinguetes, eh?, però bé, així m’explico millor, no? Penso que 
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encara que les macroxifres de l’economia milloren, jo no sé si la micro està millorant 

suficientment com per pensar que només obtindrem 35.000 euros d’ingressos menys. 

Penso, eh? Jo sóc molt més pessimista. (veu de fons.) No, digues, digues, Jordi. (Veus de 

fons.) Ah, val, val.  

Quant al patrimoni. Jo penso que ens hem de començar a plantejar que finques com la de 

Can Bartomeu tinguin un retorn i ens proporcionin ingressos. No pot ser que únicament ens 

proporcionin despeses. Per què? Perquè el patrimoni que tenim al nostre poble jo penso que 

és dels més elevats del voltant. Tampoc en conec gaires quant a qualitat. I això s’ha de 

poder esprémer, ens han de proporcionar, han de ser molt més sostenibles.  

I quant a les inversions? Doncs, miri, torno una mica al tan cacareado tema. Segurament que 

després de la reunió d’ahir amb vostès sóc una mica el pare d’aquest conflicte, no?, però –

possiblement, eh?– jo li posava l’exemple dels ordinadors perquè una mica amb el que vostè 

sostenia dels aires condicionats, o ho sostenim amb tot o no ho sostenim amb res. És a dir 

que aquí, al nostre entendre, aproximadament al 45 per cent de les inversions jo crec que les 

puc anomenar despesa, amb la ignorància del meu coneixement del sector públic. I 

insisteixo en què si les denominem inversions, doncs, ens ajuda molt. (Veu de fons.) No, no, 

fes, fes. 

Home, miri, em refereixo al que vostè estava preguntant al senyor secretari. També vostè 

sap, com jo, que el renting és una forma fiscal d’adquirir un bé, vull dir que en definitiva, si 

vol podem jugar amb aquest argot, jo em presto a jugar-hi, però al final el que hem de fer és 

el que hem de fer, i el ciutadà ha de saber el que ha de saber. El tema és molt més senzill, 

eh? 

Bé. Pensem, senyor Mir, que la seva proposta de no incrementar els impostos, que no la 

veiem malament, la va fer sense una anàlisi profunda del començament d’aquest mandat. 

Intrínsecament els està apujant, el nostre poble té un important patrimoni com el de Cal 

Conde, el de Can Bartomeu, el que ja li he dit abans, patrimoni que s’està deteriorant, i al 

que únicament li estem posant “tirites”, com es pot veure en l’apartat de les inversions. Poc 

es dedica al patrimoni, al patrimoni de veritat, eh? Però el que no hem fet és una anàlisi en 

profunditat, i posteriorment una previsió dels pressupostos. En el futur ens pot portar a 

vendre algun actiu per rehabilitar altres, o a apujar els impostos per fer les reformes 

necessàries. Per tant, pensem que no volen fer front al tractament d’aquests actius suposa 

un increment encobert dels impostos, tota vegada que, degut a aquest fet, és encarir el futur, 

eh?  

No fer, senyor Mir, també és fer, és decidir no fer, no? I no decidir també és decidir, perquè 

és continuïtat, eh? El nostre grup ja li avanço que votarà en contra de la seva proposta, i ens 

oferim, com hem fet en cada ple, en el proper pressupost, si vol tenir una participació molt 

més activa. També pensem que alguna cosa li podem acabar portant, eh? Bé, i fins aquí la 

meva proposta, eh? 

Quant a GICSA, vol que ho contemplem ara o ho deixem per a després? Ho fem en aquest 

grup? (Veu de fons.) Sí? Val.  

Miri, jo em considero un accionista de GICSA. Sóc veí del poble, és una empresa municipal, i 

com a accionista de GICSA, el que li demano al consell d’administració, que són vostès, és 

que d’una vegada el cos d’administració, que quan jo estava assegut aquí sempre em feia 
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molt de mal, l’adeqüin a la realitat d’aquest moment, no? Estem parlant d’una societat 

municipal, amb poca dependència, quasi tutoritzada per l’ajuntament, no? És a dir, gairebé 

podríem dir que és un pis allò de GICSA, no? I per tant, el cost de gestionar-ho, pensem que 

140.000 euros és desmesurat. Com que això afecta persones, aquest comentari meu, jo el 

que vull afegir és que no estic en contra que aquests sous s’acabin pagant. Dic que no estic 

en contra que s’acabin cobrant, estic en contra que s’acabin pagant. Que pot semblar el 

mateix però no ho és el mateix, eh? Considerem que els impostos que estem pagant tots 

s’han de destinar i han de ser molt més eficients. Perquè jo hi insisteixo, gestionar una 

empresa com aquesta, que gairebé ve direccionada des de la matriu, no ha de ser car. I aquí 

acabo. 

Intervé el senyor alcalde per manifestar que doncs, gràcies, senyor García, per les seves 

aportacions. He de començar dient-li que em sap greu que hagi manifestat que hi votarà en 

contra, perquè entenc que les objeccions, diguéssim, o matisos que ha portat, entenc, eh?, 

des del meu de vista, i potser per comparació amb altres vegades que s’han aprovat 

pressupostos en aquesta casa, no són cap d’elles tan greus com perquè no pugui, si més no 

abstenir-se o... Bé, en fi. Però la llibertat de vot és una llibertat essencial. 

A veure, vull començar pel principi, perquè ho marca tot, i és el que he dit justament també a 

l’inici de l’exposició. Vostè ha dit, ahir ho va dir d’una altra manera, va dir que estàvem 

atrapats, avui ha dit ha dit que estem “pillats” per una promesa electoral. Bé, jo li he de dir 

que ens vam comprometre –comprometre– prèvia anàlisi, eh?, no vam fer una promesa sinó 

que vam adquirir un compromís, que és diferent, i el vam adquirir després d’haver analitzat 

profundament un equip de persones, quines possibilitats reals hi havia de no haver d’apujar 

l’IBI en aquest mandat. Vull dir que és fruit d’aquest compromís. I jo els convido a què veiem 

si això ha estat així o no, si s’ha complert al cap de quatre anys. De moment aquest any es 

compleix, i jo li asseguro que l’equip de govern està fent esforços de tota mena per mantenir 

l’IBI en el nivell en què està ara, d’acord? És a dir, per no apujar la pressió fiscal als 

cabrerencs, que entenem que és una prioritat. Hi havia coixí per fer-ho? Sí. Fruit d’una 

anàlisi tant de futurs ingressos com de la despesa, pensem que hi ha marge per mantenir 

aquest compromís, i això és el que estem fent. Jo crec que haver adquirit un compromís 

després d’haver analitzat bé les coses és diferent d’estar pillat per una promesa electoral, 

eh? I volia matisar-ho en aquest sentit. 

El tema del patrimoni, al qual vostè ha dedicat molt de temps. Aviam, jo penso que hi ha 

dues coses aquí: la primera és que, estant d’acord, com sempre li dic, amb el seu 

plantejament, tenim pendent abans de res reunir-nos tots, atenent la seva proposta i petició 

que ha fet reiteradament –bé, reiteradament no però en un parell de plens sí que ho ha dit– 

per què no ens reunim, creem un grup de treball per analitzar els equipaments que tenim, 

com, quin ús donar-los, quin manteniment fer-ne, quina conservació, quins ingressos podrien 

generar, etcètera. Això estem pendents de fer-ho i ho farem. Per tant, difícilment podíem 

preveure una inversió sense prèviament haver parlat d’això. 

I la segona cosa que li deia en aquest sentit és que pensem que tot el que siguin obres de 

rehabilitació que s’han de fer, nosaltres vam demanar en el seu dia un projecte de 

rehabilitació integral de l’edifici de Cal Conde. Puja 3,2 milions d’euros rehabilitar tot Cal 

Conde. De moment el que estem fent, sí, podríem dir “tirites”, posant pedaços de mínims per 

evitar que la cosa es deteriori. El que farem és buscar, evidentment, subvencions per fer 

això. Jo difícilment crec que l’Ajuntament de Cabrera de Mar pugui afrontar, amb recursos 
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només de l’ajuntament, ja siguin ordinaris o extraordinaris, inversions d’aquesta mena. És 

que no estem parlant d’un augment de l’IBI sinó de doblar pràcticament, que no es poc, els 

ingressos per impostos directes, no? Per tant, aquí haurem de treballar i buscar 

subvencions. Que l’ajuntament hi haurà de posar una part? Segur, i és llavors quan s’haurà 

de plasmar en les inversions d’un pressupost, però primer hem de trobar la font d’aquestes 

subvencions, que poden ser via FEDER, via..., no sé, ara sortirà el FEDER, mirarem a veure 

quines línies treu el FEDER, i si hi ha alguna a la qual ens puguem acollir.  

Després, pel que fa al capítol 1, a veure, vostè parla de la costosa despesa en Estratègia 

Local. L’Estratègia Local és una empresa que es va contractar a l’inici de l’anterior mandat, 

inicialment amb el propòsit que ens ajudés a organitzar l’ajuntament, i així es va fer, i jo 

penso que s’ha fet de manera prou profitosa, eh? S’ha passat d’una estructura per 

departaments i compartiments estancs, diríem, a una estructura transversal, que és molt més 

operativa, que permet cobrir les suplències de manera eficient, i on tothom té unes certes 

polivalències. És a dir, no és allò que falta tal persona i això no es pot fer perquè està malalta 

o perquè s’ha quedat embarassada, etcètera. No, ara qualsevol persona busquem que pugui 

donar servei, i que el servei es pugui mantenir i no quedi sense donar-se, no? Això en 

primera instància. 

Després, van afrontar, i ens van ajudar a afrontar, cosa que com ajuntament no podríem 

haver fet sols, tot el tema de la negociació del conveni amb els laborals, i l’acord regulador 

amb els funcionaris. La negociació amb els sindicats és dura, vam estar vuit, deu mesos 

negociant, i gràcies a l’empresa Estratègia Local, a través del seu assessor, doncs, penso 

que tenim ara un conveni amb els funcionaris prou profitós per a les dues parts. Pensem que 

venim d’una època on no hi havia res escrit pel que fa a condicions dels treballadors, eh? I 

l’anterior regidor d’Hisenda i Serveis Interns i jo mateix, com a alcalde, ens hi vam posar i 

vam dedicar-hi hores perquè quedés plasmat d’una vegada per totes tot allò que era 

imprescindible. Després va fer la relació de llocs de treball. Vull dir que han anat aportant 

coses molt positives a l’ajuntament la gent d’Estratègia Local. Ara estan contractats amb un 

contracte menor, de menys de 18.000 euros l’any, que no arriben ni a la meitat d’aquest 

import, i ens facturen per hores, en funció de les necessitats que tenim. Doncs ara estem 

negociant el conveni amb els laborals, que no es va signar. Hi ha hagut eleccions sindicals i 

els nous representants volen reprendre les negociacions. Doncs, demà vindrà aquest senyor, 

i si està tres hores facturarà tres hores, si està quatre, quatre, i si està dues, dues. I pensem 

que és una manera eficient de funcionar amb ells. 

Pel que fa... Clar, també vostè ha dit que no ha comportat cap reducció del cost de personal. 

És que no era l’objectiu pels quals el vam contractar, no vam contractar en cap cas 

Estratègia Local perquè rebaixés el cost del personal. Rebaixar el cost del personal a 

l’Administració pública està entre molt difícil i impossible. No és l’empresa privada, on pots 

aplicar reestructuracions, sinó que, bé, costa. Costa perquè tenen drets, bé, pels motius que 

sigui, però està establert així per llei, i no és gens fàcil. 

Pel que fa al pes del personal sobre la població, ja ho he dit abans, ve motivat bàsicament 

perquè tenim un cost policial important, i que ens dóna seguretat i que estem a dalt de tot del 

ràtio d’agents de policia per habitant. Després vostè ha dit que no entenia –això m’hagués 

agradat que ahir a la reunió m’ho hagués preguntat perquè li hagués aclarit, ara em sap greu 

haver-li d’aclarir aquí– 40.000 euros d’increment d’urbanisme. És perquè passem una 

persona, l’enginyera tècnica, la passem d’estar al capítol 2, es pagaven les hores que venia, 



 
 

 
 

24 

  

venia vint hores a la setmana, es pagava a través de capítol 2, l’apartat d’estudis i, no sé 

com es diu, i projectes?, i ara passarà a formar part, a partir del mes de febrer, un cop s’hagi 

fet efectiva la jubilació de la dona de la neteja, passarà a formar part de la plantilla, per això 

no hi ha variació de plantilla, es manté en 54, i es farà a través d’un concurs, eh?, d’una 

borsa de treball, i es farà una contractació reglamentària i s’haurà regularitzat una situació 

que no és d’aquest ajuntament, eh?, sinó que molts la tenien de manera una mica, diguem-

ne, irregular, eh? 

Pel que fa a la informàtica, jo sempre he tingut entès que si ho tens en renting, el renting va 

a despesa, no pot anar a inversió. I com que la majoria dels ordinadors els tenim en 

contracte de renting, doncs, és per això que va a despesa. Però li he d’agrair que vostè hagi 

apel·lat a la coherència a què jo en altres ocasions també he apel·lat, i que vostè deia que 

potser no sempre s’havia d’apel·lar a la coherència. Jo crec que en aquest sentit estarem 

sempre d’acord, perquè per a mi la coherència és un valor important, i estic segur que per a 

vostè també. 

Pel que fa als ingressos, el tema d’alfabetització, si us sembla, el deixo per al final, que la 

Montse li ho comenti.  

Les guinguetes, això sí que és preu fet. És a dir, ja està compromès. O sigui, està licitat, es 

va adjudicar per dos anys, per tant, ja sabem el preu. El problema era l’altra vegada, que sí 

que és veritat que no sabíem a quin preu es licitaria, s’adjudicarien finalment, i es va 

pressupostar per sobre. Ara, com que s’han adjudicat per sota del que s’havia pressupostat, 

el que fem és retornar al nivell real, que és el que ingressarem aquest any que ve. 

I les inversions ja ho he dit. I de GICSA, bé, jo crec que li vaig comentar l’any passat: 

140.000 euros és el cost total, eh?, comptant seguretat social i tal, que algú no es pensi que 

dues persones cobren 70.000 euros bruts. No. Per això. Els sous poden semblar elevats. 

Només li he de dir que el cap de servei de GICSA, a part de cap de servei de GICSA des de 

fa un any i mig o dos aproximadament fa les funcions de cap de la unitat de serveis 

operatius, sense que això li comportés en el seu dia cap modificació del seu sou. I és una 

persona que pensem que aporta moltíssimes coses a l’ajuntament, i del qual penso que el 

poble de Cabrera n’ha d’estar content. 

Bé, i dit això, la Montse Reig, regidora d’Ensenyament, Cultura, Patrimoni i Comunicació, ens 

aclarirà el tema d’alfabetització. 

Intervé la senyora Reig per manifestar que hola, bon vespre. Mira, jo només et volia dir que 

com ja deveu saber, tots els cursos es fan per una taxa, una taxa de preu públic. Llavors, a 

partir d’aquí tots tenen bonificacions. Si tu estàs a l’atur, si cobres menys de tal quantitat... 

Llavors, les persones que en aquests moments estan a alfabetització no paguen, perquè 

tenen un... O sigui, unes bonificacions. L’únic és que no són públiques perquè clar, són 

coses privades, són gent que ha passat per serveis socials, gent..., però que això ha d’estar 

amb taxa. I també tenim una persona en aquests moments que està pagant, però és clar, no 

perquè no sàpiga llegir i escriure no vol dir que estigui cobrant mil i pico d’euros al mes. 

Llavors, amb aquesta quantitat ha de pagar la taxa que li correspon. Però que tothom..., es 

mira cas per cas, val? 

Intervé el senyor alcalde per manifestar que molt bé.  



 
 

 
 

25 

  

Intervé la senyora Reig per manifestar que alguna cosa més? Digues-me.  

(Veus de fons.) 

Intervé el senyor alcalde per manifestar que no, no, anava a donar la paraula. 

Intervé el senyor García per manifestar que val, gràcies. Gràcies, Montse. A veure, jo 

desconeixia aquestes bonificacions. L’únic és que penso que en un curs com aquest no sé si 

hi d’haver taxes. Però bé, jo ho respecto tot. 

Intervé la senyora Reig per manifestar que és una cosa pública. Però bé, per informar-te, tots 

els cursos tenen bonificacions si presenten tots els papers. Hi ha molta gent que va a cursos 

però no està pagant res, perquè té problemes socials o perquè no cobra el mínim per llei. 

Intervé el senyor García per manifestar que bé. Jo un minut més, no? Jo lamento, senyor 

Mir, que li preocupi més quin vot és el que farem que no el contingut del que jo he dit. No, 

no, és que he vist que feia èmfasi a dir “home, jo lamento molt que no votin a favor”. A mi 

sempre em preocupa més el contingut que no el vot, perquè l’aprovaran igual. Ara, si vostè 

entén que se sent més còmode amb l’abstenció, en poden arribar a parlar, eh?, però a mi em 

preocupa que no... 

Intervé el senyor alcalde per manifestar que no ens queda gaire temps per això, eh? 

Intervé el senyor García per manifestar que no valori les nostres aportacions, i que sí el 

preocupi el sentit del vot. A mi em preocuparia més el que vostè m’ajudés que no el que 

vostè decidís votar. Li ho dic perquè ho penso així, no? Quan li parlo de “pillar” és que tinc 

necessitat de sentir-me jove, vull dir, és una realitat personal.  

Jo entenc el que vostè ha dit del patrimoni, i segurament que és un tema al qual li estic 

donant voltes, perquè penso que després del POUM és el tema principal del municipi. Però 

hi ha moltíssimes formes de poder fer front a això. Com vostè ha dit, hi ha altres que no ha 

comentat, i per tant penso que si hagués hagut de treballar molt abans, i ara el pressupost 

podria ser diferent. Ho dic perquè no és qüestió que jo ho hagi dit fa quinze dies. Vostè porta 

en el govern temps molt més que jo, i sap quins són els temes més importants per a aquest 

municipi molt més que jo. Si jo els sé més ens hem de preocupar, eh?, i no és el cas, val? 

En moltíssimes casos la reorganització sempre porta implícita un dels punts també, i és una 

mica la reducció de costos. Entenc que l’estructura del tema municipal no és la d’una 

empresa privada, no? I després, li he de dir: si les quotes de renting de la informàtica pugen 

54.000 euros, realment... Ah, hi ha alguna cosa més. Val. No, ho dic perquè em preocuparia 

que el cost del renting a nivell municipal de la informàtica pugés 54.000 euros. Com que 

vostè donava aquest argument, per això ho he dit. 

I quant a GICSA, quantes persones té aquest senyor al seu càrrec, amb la nova 

responsabilitat que li han donat a l’ajuntament? Quantes en té? 

Intervé el senyor alcalde per manifestar que ho hauria de comptar, però set o vuit.  

Intervé el senyor García per manifestar que val. Fixi’s, jo no he dit en cap moment que no fes 

bé la seva feina ni que no fos reconeguda, perquè jo li puc dir que faltaria més que no la fes 

bé. Vull dir que fer-la bé és un tema normal, jo crec que no és un tema de lloar, sinó que es 



 
 

 
 

26 

  

un tema que s’ha de lloar a partir d’aquí cap a dalt, fins a la normalitat que és exigible, no? I 

això no em treu del meu punt de vista. I si vostè no coincideix amb mi amb què el sou per la 

feina que fa no és desmesurat en aquest moment, crec que no és just amb la informació. I ho 

deixo aquí, val? I ja està. 

Intervé el senyor alcalde per manifestar que val. Només... No és cert que posi per davant el 

sentit del seu vot, respecte a les seves aportacions. Inclús ho he dit en ordre invers, he 

començat dient que li agraïa molt les aportacions, però que... Vull dir que només el fet de 

l’ordre ja indica que no ho poso per davant. Molt bé, gràcies. 

Sí, senyora Maluquer, vol dir alguna cosa? Endavant. 

Intervé la senyora Maluquer per manifestar que sí, jo només volia comentar que el tema 

d’Estratègia Local jo crec que també una de les coses que penso que ens molesta és que és 

una empresa que està vinculada a Convergència, perquè un dels seus membres havia estat 

el president local de Convergència a Cabrera de Mar. Bé, potser no... No vull dir noms, oi? 

Intervé el senyor alcalde per manifestar que primer, crec que en el seu dia va poder estar 

president, va poder ser-ho però no ho va ser, crec que no va arribar a ser-ho, però segona, 

sap qui va contractar Estratègia Local? Esquerra Republicana de Catalunya.  

Intervé la senyora Maluquer per manifestar que bé, però estaven en pacte governant amb 

vostès, eh? 

Intervé el senyor alcalde per manifestar que sí, sí, però... 

Intervé la senyora Maluquer per manifestar que quan convé suposo que ja s’entenen, no? 

Intervé el senyor alcalde per manifestar que ja, ja, però va ser iniciativa absoluta, a proposta 

del regidor d’Hisenda i Serveis Interns d’Esquerra Republicana de Catalunya, o sigui, 

imagini’s. 

Intervé la senyora Maluquer per manifestar que no, no, senyora Reig, si m’ha de dir alguna 

cosa, digui-la. (Veu de fons.) Bé, si vol li comento algun cas de prevaricació, és igual. Bé, 

són coses que fan mal als ulls, i que penses, home... I que segueixen fent...  

Intervé la senyora Reig per manifestar que ...es que es puguin pensar aquestes coses. Jo 

crec que tot es fa, les contractacions, bé. Mai, mai hi ha hagut res.  

Intervé la senyora Maluquer per manifestar que això és una contractació pública. Com que 

són contractes que es van fent de 14.000, 11.000, 17.000, 3.000, etcètera, fins arribar a 

83.430 euros que a mi em constin, doncs, clar, tot això passa per alt. Qui...? 

Intervé la senyora Reig per manifestar que home, jo crec que quan es feia una contractació, 

que en aquest moment no hi és el regidor que ho feia, que ja no és regidor, es feia sempre 

mirant el bé de l’ajuntament i del poble de Cabrera. Mai, en cap moment, s’ha mirat que 

aquest sigui de Convergència i l’altre és d’Esquerra. Jo, mentre he estat a dintre, mai ho hem 

mirat. 

Intervé el senyor alcalde per manifestar que no, ni molt menys. La casualitat que sí que el 

president era de Cabrera, això sí que pot haver ajudat, el fet de la proximitat t’ajuda a què 



 
 

 
 

27 

  

potser hi hagi algun vincle, en el sentit que, escolta’m, et vindré a visitar i et donaré 

informació, i el trobes pel carrer i escolta, per què no un dia et vinc a veure i tal. M’imagino 

que és més fruit d’això que no d’una altra cosa. I evidentment, en el seu dia es van mirar 

altres opcions. El fet que no sigui una contractació a través d’un procediment públic, no vol 

dir que no hi hagi obligació de demanar altres pressupostos i altres ofertes, eh? Una cosa no 

treu l’altra. Li asseguro que en el seu dia es va fer. Però és que és igual, més enllà d’això, el 

resultat ja li dic que és súper satisfactori per a l’ajuntament, des de tots els punts de vista. 

Per tant, no entenem... Pregaria que no tingués recança en això. 

Intervé la senyora Maluquer per manifestar que si ho consideren així... L’única cosa és que 

m’agradaria fer-ne esment. Ja està.  

Intervé el senyor alcalde per manifestar que molt bé. El senyor Meroño volia dir alguna cosa? 

Intervé el senyor Meroño per manifestar que sí, jo volia dir dues coses: la primera, Toni, ja 

t’he dit que corríem un alt risc de ficar la pota. Per contextualitzar la descripció de les 

partides, un exemple, eh? Hi ha una partida que és “treball realitzat per administracions 

públiques i altres entitats públiques”. Després, esbrines que es tracta del servei de 

tractament de la brossa del consell comarcal. Vull dir que al final aquesta informació, que no 

la tenim, i jo no dubto que això, aquest Excel sigui el que surti a informació pública, em costa 

una mica, però el risc era elevat –el risc era elevat. 

I per una altra banda, jo sí que entenc que el Jordi estigui preocupat amb la intenció de vot, 

perquè entenc que això ve a ser com un vot a un informe de gestió, o a la planificació del 

2016. Vull dir, els politics al final estem per planificar. Llavors, entenc que va en aquesta 

línia. 

I per altra banda, a mi em costa, Jordi, començar a creure’t en aquesta disposició a crear 

comissions. Ja portem tres o quatre plens “hem de fer una comissió”, el tema d’aparcaments, 

el tema dels refugiats. Avui ja parlaves dels serveis, el tema de Can Bartomeu i els 

equipaments. Costa. Tot i així, jo m’abstindré en la votació, estenent la mà a aquesta 

predisposició a seguir participant, però diguéssim que és, quasi et dic un ultimàtum. És que 

ja porto quatre plens sentint parlar de comissions, i les comissions les has de liderar tu. Tu 

ets el que has de convocar-nos a nosaltres, m’entens? Ja està.  

Intervé el senyor alcalde per manifestar que bé, només una cosa per acabar per part meva. 

Hauríem de diferenciar entre comissions i reunions. O sigui, el tema de l’estacionament del 

Pla de l’Avellà vam dir que ens reuniríem i parlarem, i ho comentarem. No és una comissió. 

El tema del patrimoni evidentment és molt més extens i llarg. Igual que el tema de 

l’habitatge, que ja ho vam fer, i hem fet moltes de reunions del tema de l’habitatge, i en 

tornarem a fer al gener. Vull dir que hem de separar comissions i reunions. Però la voluntat 

segueix intacta, eh? 

Molt bé. Doncs, si ja hem exposat tots les nostres posicions, sotmetem el punt de l’aprovació 

del pressupost a votació. 

Vots a favor? 

Abstencions? 
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Vots en contra? 

Molt bé. Doncs, queda aprovat per 6 vots a favor, 4 vots en contra i 1 abstenció, del Partit 

dels Socialistes de Catalunya. 

Molt bé. Doncs, moltes gràcies a tothom, bona nit, bones festes i feliç any nou. Bones festes.  

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

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

Únic: Aprovar inicialment, d’acord amb el què disposa l’art.18,4 i 5 del R.D. 500/90, de 
20/04, en relació amb l’art. 168,4  i 5 del Text refós de la la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, el Pressupost General de l’Ajuntament de 
Cabrera de Mar per a l’exercici de 2016, que comprèn el de la pròpia entitat local i el de 
“Gestió Iniciatives Cabrera, Societat Anònima” (GICSA). 

 
L’aprovació resta referida a tota la documentació integrant de l’expedient, que inclou, entre 
altres documents, les bases d’execució dels pressupostos, les plantilles de personal (art. 90 
Llei 7/85, de 02/04), els annexos de les seves retribucions i l'annex d'inversions. 
 
Les quanties aprovades són les contingudes en els Estats d’ingressos i despeses dels 
pressupostos que, resumides per capítols, són les següents: 
 
 

A) ESTAT D’INGRESSOS 

 

 Cap. 1-  Impostos directes 4.220.000 

 Cap. 2-  Impostos indirectes  210.000 

  Cap. 3-  Taxes, preus públics i altres ingressos 1.250.300 

  Cap. 4-  Transferències corrents  1.166.000 

 Cap. 5-  Ingressos patrimonials 206.000  

 Cap. 6-  Alienació d’inversions reals 0  

 Cap. 7-  Transferències de capital 0  

 Cap. 8-  Actius financers 0 

 Cap. 9-  Passius financers 458.000 

   ------------------      

  

  TOTAL 7.510.300 

 
 
 
GESTIÓ INICIATIVES CABRERA DE MAR SOCIETAT ANÒNIMA     800.000 
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B) ESTAT DE DESPESES 

 

 Cap. 1-  Despeses de personal 2.525.000 

 Cap. 2-  Despeses  corrents en béns i serveis 2.859.200 

 Cap. 3-  Despeses financeres 45.000 

 Cap. 4-  Transferències corrents  1.098.100 

 Cap. 5-  Fons de contingència 63.000 

 Cap. 6-  Inversions reals 458.000 

 Cap. 7-  Transferències de capital 0 

 Cap. 8-  Actius financers         0 

 Cap. 9-  Passius financers 462.000 

  -----------------  

  TOTAL 7.510.300 

 
GESTIÓ INICIATIVES CABRERA DE MAR SOCIETAT ANÒNIMA          800.000 

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

 
Vist i Plau,  

El Secretari      L’Alcalde 
 


