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Ple ordinari de data catorze de gener de dos mil setze. 
 
A Cabrera de Mar, comarca del Maresme, a catorze de gener de dos mil setze, es reuneixen 
a la Casa Consistorial per tal de celebrar sessió ordinària de primera convocatòria del Ple 
Municipal, sota la presidència de l’Il·lm. Sr. Alcalde, Jordi Mir i Boix, els senyor/res 
regidor/res que seguidament s’esmenten: Sra. Anna Maluquer Ferrer, Sr. Enric Mir i Nuet, 
Sra. Núria Pera Maltes, Sr. Antonio Abel Nuri, Sra. Anna Teixidó Sardà, Sra. Montserrat Reig 
Pascual, Sra. Maria José Cortada Manchado, Sr. Daniel Meroño Lombera, Sr. Antoni Garcia 
Lozano i Sr. Sergi Teodoro José. 
 
Hi assisteix el Secretari de l’Ajuntament, Sr. Francesc Simona i Altimir, que certifica. 
 
Hi ha quòrum de constitució segons l’article 98. c) del Text refós de la llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
A les vuit del vespre es declara oberta la sessió per ordre de la Presidència i es dóna compte 
dels punts que consten a la convocatòria i que ja són del coneixement dels senyor/res 
regidors/res.  
 
El Sr. Alcalde dóna el bon vespre a tothom, benvinguts a la sessió ordinària del ple 
Corporatiu corresponent al catorze de gener de dos mil setze.  
 
Benvinguts als assistents i als oients de Ràdio Cabrera de Mar.  
 
1. APROVACIÓ ACTES ANTERIORS  
 
El primer punt de l’ordre del dia és l’aprovació de les actes anteriors. Tenim dues actes per 
aprovar. La primera d’elles,  la corresponent al ple ordinari del dotze de novembre de dos mil 
quinze. A veure si hi ha algunes esmenes a fer. Per part de l’oposició hi ha alguna esmena a 
fer en aquesta acta? Sr. Meroño ?.  
 
El Sr. Daniel Meroño Lombera per manifestar que sí, a la pàgina 35, el punt 9.1, on posa 
“passem al punt 9.1”, diu: “Ens presenta aquesta moció la regidora d’Obres..., perdó, el 
regidor d’Urbanisme, Núria Pera”. És femení, no?  
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Regidora d’Urbanisme, Núria Pera. Trenta-cinc, sí.  
 
El Sr. Meroño manifesta que val. Una altra.  
 
El Sr. Alcalde manifesta que un segon –un segon, eh? D’acord. Digui, digui. 
 
El Sr.  Meroño manifesta que sí, a la pàgina 37, al vuitè paràgraf, hi ha un quatre aquí, a 
“intervé”, hi ha un quatre entremig.  
 
El Sr. Alcalde manifesta que a la primera paraula, en lloc d’”intervé”, hi ha un “4”, “int4ervé”.  
 
L’ha vist? D’acord. Sí. Què més? 
 
El Sr. Meroño manifesta que a la pàgina 40, al setè paràgraf, més o menys per la meitat, diu: 
“Cent mil euros. Si volen ho poden concretar, al nostre programa està bastant definit, per 
recolzar projecte d’autoempleo.” Falta la “e”.  
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El Sr. Alcalde manifesta que home, jo aprofitaria per posar “autoocupació”, no? Potser?  
 
El Sr.  Meroño manifesta que sí.  
 
El Sr. Alcalde manifesta que aprofitant l’avinentesa... Alguna més? 
 
El Sr. Meroño manifesta que sí, l’última. A la pàgina 60, al tercer paràgraf, “intervé el senyor 
Abel”, tal, “els punts de recàrrega, cosa que vaig estar jo d’això”. Entenc “jo d’acord”. Falta 
una paraula aquí. O que el senyor Abel...És la tercera del tercer paràgraf.  
 
El Sr. Alcalde manifesta que val, d’acord, sí, sí. Ja estem. 
 
El Sr. Meroño manifesta que per aquesta acta ja està.  
 
El Sr. Alcalde manifesta que d’acord. Molt bé, gràcies. Alguna cosa més? El Sr. Antoni Abel i 
Nuri té alguna esmena? Sí? 
 
El Sr. Abel manifesta que sí. Bon vespre a tothom. Anem a veure. L’últim, del mes de 
desembre, o... Al del mes de desembre? Al de novembre?  
 
Al de novembre tenim, a la pàgina 60, al cinquè paràgraf, “s’han d’adjudicar en un termini 
curt”, però posa... És que no s’entén res.  
 
El Sr. Alcalde manifesta que sí, això també passa en una altra pàgina.  
 
El Sr. Abel manifesta que sí, hi ha dues o tres... 
 
El Sr. Alcalde manifesta que sí, s’hauria d’escoltar, a veure què ha passat aquí.  
 
El Sr. Abel manifesta que de dos o tres anys. Suposo que vaig dir “de dos o tres anys”. O 
quatre.  
 
El Sr. Alcalde manifesta que ah, si ja sap que va dir? Sí? 
 
El Sr. Abel manifesta que no, jo entenc que... De veritat que no m’he pogut escoltar, però el 
que no vaig dir és el que posa aquí, eh? Això s’ha de... 
 
El Sr. Alcalde manifesta que bé, s’ha de mirar, eh? Si no... D’acord. Què més? 
 
El Sr. Abel manifesta que jo em referia a què es podia..., si fos en un termini curt sí, però és 
un termini més llarg. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que sí, però hem de mirar exactament què es va dir, perquè no 
posem coses inventades, si no... 
 
El Sr. Abel manifesta que en aquest de moment ja... M’ha corregit també el Dani un. De 
l’altre? 
 
El Sr. Alcalde manifesta que després aprovem l’altre. Alguna cosa de Gent per Cabrera, 
alguna esmena a fer d’aquesta acta? No? 
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Val. Per part nostra, comencem per part meva, a la pàgina 9, justament al primer paràgraf, a 
la primera paraula diu “30 d’octubre”, i hauria de dir “31 d’octubre”. És la data que vam fixar 
com a festiu. 
 
Després passaríem a la pàgina 54, al darrer paràgraf. En lloc de “Fultom”, acabat amb “m”, 
és acabat amb “n”. L’empresa es diu “Fulton”. Acabat amb “n”.  
 
I després, a la pàgina 56, que parlàvem dels consellers de GICSA, el senyor Antoni 
Passarisses no s’escriu com està reflectit aquí, sinó amb “a” i “s”. Pasarisas.  
 
D’acord? I això és tot per part meva. No sé si algú més, de l’equip de govern, té alguna...? 
 
El Sr. Enric Mir i Nuet manifesta que sí, bon vespre. A la pàgina 13, al vuitè paràgraf, també 
hi ha uns números que diu “què”, hi ha uns números que no sé si és que és una paraula o 
que s’ha posat malament. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que s’hauria d’escoltar també. (Veus de fons.) Quin paràgraf? 
 
El Sr. Mir manifesta que al vuitè. Val? I a la pàgina 55, a dalt posa “EKA”, amb “k”, i és amb 
“c”. La normativa de la ECA, a la primera línia. I ja està. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que gràcies. Algú més? No? Molt bé, doncs, podem donar per 
aprovada l’acta corresponent al dia 12 de novembre? 
 
Passem, doncs, a l’acta corresponent al ple extraordinari del 17 de desembre de 2015, que 
era el ple de l’aprovació del pressupost. Aquí, si us sembla, començo jo, per proposar les 
esmenes.  
 
Primer, a la pàgina 9, al tercer paràgraf començant per baix, a la segona línia, en lloc de 
485.000 hauria de dir 458.000. És possible que ho diguéssim malament, eh?, però 
rectifiquem-ho, perquè la xifra correcta és 458.000.  
 
Després, ens aniríem a la pàgina 22. En el tercer paràgraf, que és el paràgraf central, pàgina 
22, la cinquena línia, diu: “Que vam fer adquirir un compromís.” El “fer” segur que no ho vam 
dir. És “que vam adquirir un compromís”. Hauríem de treure el “fer” aquest.  
 
I a la següent pàgina, a la pàgina 23, en el primer paràgraf, a la segona línia, cap al final, diu: 
” Que no es pot per ingressos directes.” Hauria de dir: “Que no és poc”. En lloc “que no es 
pot”, és “que no és poc”. I això és tot per part meva. 
 
Els altres membres del consistori, el senyor Meroño, del Partit Socialista, té alguna esmena? 
 
El Sr.  Meroño manifesta que a la pàgina 12, al sisè paràgraf, capítol 3, diu: “Cosa que em 
gratula”. Seria “congratula”. I ja està.  
 
El Sr. Alcalde manifesta que ja està? Algú més? Senyor Abel?  
 
El Sr. Abel manifesta que a veure, a la pàgina 17, al penúltim paràgraf, posa “vull dir...”, no 
sé, posa punts suspensius, però després posa: “He fet quadrar els números”. No, jo no he fet 
quadrar els números, “heu fet quadrar els números”, perquè... “Heu”, perquè sou vosaltres 
els que... 
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El Sr. Alcalde manifesta que d’acord. A la darrera línia.  
 
El Sr. Abel manifesta que a la pàgina 18, al primer paràgraf, a la sisena línia, posa: “Perquè 
els altres l’han aixecat.” No, els altres no han aixecat res, els arbres sí que aixequen, però 
els altres no. Els arbres. 
El Sr. Alcalde manifesta que els arbres. En lloc dels “altres”, “arbres”. D’acord.  
 
El Sr.  Abel manifesta que res més. Gràcies.  
 
El Sr. Alcalde manifesta que això és tot? Val. De Gent per Cabrera, alguna esmena? 
 
El Sr. Antoni García Lozano manifesta que sí, bon vespre.  
 
A la pàgina 20, en el primer paràgraf, quan es parla del cos, de la reorganització, és alguna 
cosa més barata que el que posa aquí, que posa 15.000. És 15. Si em vaig equivocar..., però 
jo aquí volia dir 15 euros per cada veí, eh?  
 
El Sr. Alcalde manifesta que d’acord.  
 
El Sr. García manifesta que a lo millor vaig dir-ho, eh?  
 
El Sr. Alcalde manifesta que sí, els tres zeros són importants.  
 
El Sr. García manifesta que llavors, a la pàgina 21, en el segon paràgraf, a la quarta línia, 
diu: “És dels més elevats del voltant.” Segurament que m’ho vaig deixar, però volia dir això, 
eh? “És dels més elevats del voltant.” 
 
El Sr. Alcalde manifesta que afegim “del voltant”.  
 
El Sr. García manifesta que sí. Si m’ho vaig deixar, doncs, m’ho vaig deixar, eh? 
 
Llavors, en el cinquè paràgraf, a l’avantpenúltima línia, diu: “Per tant, pensem que volem no 
fer front al tractament d’aquests actius”. Eh? Que “volen no fer front”, “no fer”, eh?  
 
El Sr. Alcalde manifesta que “no volen fer front”? “Pensem que no volen fer front”. D’acord.  
 
El Sr. García manifesta que la pàgina 22, a la primera línia, l’última paraula posa “ciutat”, jo 
aquí volia dir “empresa”, eh? Estem parlant d’una empresa municipal, eh? A la primera línia 
del primer paràgraf, l’última paraula, diu: “Estem parlant d’una ciutat”, posa, volia dir “d’una 
empresa”. Val? 
 
El Sr. Alcalde manifesta que segurament deuria dir “societat”.  
 
El Sr. García manifesta que segurament –segurament. Sí, sí.  
 
El Sr. Alcalde manifesta que perquè societat – ciutat... És que se sent malament, i... 
 
El Sr. García manifesta que és que en el meu guió posava empresa, però segurament deuria 
dir “societat”, eh? 
 
A la pàgina 25, jo a l’última línia, que dic “jo crec que no és un tema de d’elevar”, posa. És 
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“d’alabar.” “D’alabar”, eh? 
 
El Sr. Alcalde manifesta que en lloc “d’elevar”, “de debat”.  
 
Ah, no? 
 
El Sr. García manifesta que no, en lloc “d’elevar”, “d’alabar”. De lloar. Val? 
El Sr. Alcalde manifesta que ah. Llavors, posem “lloar”. D’acord. Aquí, en lloc “d’elevar”, 
posem “de lloar”.  
 
El Sr. García manifesta que si a la pàgina 26, també a la primera línia, el mateix, “un tema 
que s’ha de lloar”, eh? I jo, per mi ja estic, eh? 
 
El Sr. Alcalde manifesta que algun dels membres de l’equip de govern? Alguna esmena? 
 
El Sr. Alcalde manifesta que, podem donar per aprovada també l’acta corresponent a aquest 
ple.  
  
2. DESPATX OFICIAL  
 
Seguidament aquest fedatari d’ordre de la Presidència llegeix les comunicacions oficials, les 
resolucions administratives i peticions de particulars, així com les disposicions generals 
d’importància publicades als diaris oficials i les resolucions de l’alcaldia dictades fins a la 
data. 

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

3. PRESIDÈNCIA  
 
3.1. APROVACIÓ, SI ESCAU, CONVENI COL·LECTIU PROVISIONAL DEL PERSONAL 
LABORAL DE L’AJUNTAMENT DE CABRERA DE MAR  
 
El Sr. Alcalde manifesta que passem, doncs, al punt 3.1, que és l’aprovació, si escau, del 
conveni col·lectiu provisional del personal laboral de l’Ajuntament de Cabrera de Mar.  
 
Bé, podem celebrar que feliçment, després de bastant de temps, tant els funcionaris de 
l’ajuntament com els treballadors laborals tenen un acord al qual acollir-se. Concretament, el 
dia 18 de desembre es va signar amb el personal laboral, que és un col·lectiu de disset 
persones de l’ajuntament, per primera vegada un conveni, que diem que és provisional 
perquè el dels funcionaris s’exhaureix el juny d’aquest any, i per tant, a partir de l’1 de juliol 
haurem d’haver acordat un nou conveni, que intentarem que sigui igual per a totes les parts. 
Per això diem que és provisional. 
 
El que fem amb aquest conveni és equiparar els drets i deures dels treballadors laborals 
pràcticament amb els funcionaris, i adoptar tots aquells avantatges per als treballadors que 
contemplava l’acord regulador dels funcionaris als treballadors laborals, bàsicament pel que 
fa a dos aspectes dels quals no han pogut gaudir durant aquests dos anys, que els 
funcionaris sí que tenien acord i els laborals no. Un és el sistema d’incentius, que a partir del 
2016 serà aplicable també per al col·lectiu de treballadors laborals de l’Ajuntament de 
Cabrera, i el segon és tot el tema de la cobertura de les baixes per malaltia i demés, que 
estaven per sota, tenia una cobertura inferior a la que tenen els funcionaris. Bàsicament 
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aquests dos aspectes són els que els equiparen i que ens han permès poder signar aquest 
conveni, que a nosaltres ens hagués agradat que s’hagués signat en el moment en què 
també es va signar el dels funcionaris, però per la negativa del sindicat que en aquell 
moment ostentava la representació dels treballadors, no va ser possible. Recentment hi ha 
hagut eleccions sindicals, hi ha hagut canvi de representant sindical en el col·lectiu dels 
treballadors laborals, i gràcies a això, doncs, s’ha arribat a aquest acord, que entenem que 
és positiu per als treballadors, i també per a l’ajuntament. 
 
Si hi ha alguna cosa que volen comentar? El senyor Meroño, del Partit dels Socialistes de 
Catalunya? 
 
El Sr. Meroño manifesta que nosaltres hi votarem a favor. Tot el que sigui equiparar les 
condicions laborals dels laborals amb els funcionaris, quan molts d’ells estan fent la mateixa 
feina ens sembla un gran què, i hi votarem a favor. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. El senyor Antoni Abel. d’Alternativa Independent 
Cabrera de Mar? 
 
El Sr. Abel manifesta que per part nostra també hi votarem que sí, perquè, bé, creiem que 
feia falta arribar a aquest acord amb els laborals, i que feia temps que s’anava al darrere, i 
finalment s’ha aconseguit. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Gent per Cabrera, Anna Maluquer? 
 
La Sra. Maluquer manifesta sí. Nosaltres, bé, bona tarda a tothom, també hi votarem a favor.  
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Perfecte. Doncs, sotmetem aquest punt a votació. 
 
Vots a favor? 
 
Doncs, queda aprovat per unanimitat. Moltes gràcies.  
 
Sotmès l’assumpte a votació, el Consistori per unanimitat (4 CDC, 2 ERC, 3 GxC, 1 PSC i 1 
Ai-CM), acorda: 
 
Primer: Aprovar el conveni col·lectiu provisional del personal laboral de l’Ajuntament de 
Cabrera de Mar. (expedient administratiu 2015/1091) 
 
Segon: Donar trasllat pel registre i dipòsit de l’esmentat Conveni, al Departament d’Empresa 
i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, per tal que es procedeixi a la seva publicació 
oficial al DOGC i al BOP per la seva entrada en vigor. 
 
Tercer: Facultar a l’Il·lm. Sr. Alcalde tant àmpliament com sigui menester i en dret es 
requereixi per a l’efectivitat dels presents acords. 
 
4. SERVEIS INTERNS  
 
4.1. APROVACIÓ, SI ESCAU, EXPEDIENT D’ADEQUACIÓ SINGULAR I EXCEPCIONAL 
DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT DE CABRERA DE MAR  
 
Passem al següent punt, que és l’aprovació, si escau, de l’expedient d’adequació singular i 
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excepcional de la relació dels llocs de treball de l’Ajuntament de Cabrera de Mar. Ens 
presenta aquest punt la regidora de Serveis Interns, Núria Pera. Endavant, Núria, quan 
vulguis. 
 
La Sra. Pera manifesta que gràcies. Bona nit a tothom. Bé, en diferents llocs de treball de 
comandament de l’ajuntament ja fa mesos que s’estan exercint noves funcions i 
responsabilitats que n’amplien la complexitat, l’exigència tècnica i la responsabilitat, en 
aquesta ocasió, atenent el cas de la treballadora social responsable dels serveis socials.  
 
Si entrem al detall, hem de dir que la titular d’aquest lloc de treball forma part d’un equip de 
suport psicosocial a persones víctimes d’emergències de Catalunya, establert per conveni 
entre el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i el Col·legi Oficial de Treball 
Social de Catalunya.  
 
Aquesta tasca implica que la responsable dels Serveis Socials pot ser mobilitzada en tot 
moment, a qualsevol hora i dia, per acudir a donar suport a les víctimes allà on s’hagi produït 
l’emergència, i un cop el Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya l’activa o l’alerta. 
Aquestes funcions estan sent assumides de manera efectiva i eficaç des de fa força temps 
per la responsable que hem esmentat abans, la qual cosa suposa un increment de 
responsabilitat i una ampliació de funcions amb relació al seu lloc de treball anterior.  
 
Per tant, estem davant d’un lloc de treball amb funcions i responsabilitats quantitativament i 
qualitativament molt diferents del lloc de treball originari, i és per això que s’ha d’aprovar una 
nova fitxa del lloc de treball.  
 
Per tant, el que proposem al Ple és l’adopció dels següents acords:  
 
Primer: Aprovar la modificació de la fitxa del lloc de treball de la treballadora social 
responsable dels Serveis Socials, i que quedarà de la següent manera.  
 
A la descripció de funcions, afegir a la descripció actual de funcions el següent: quan sigui 
activat per la Generalitat, integració en l’equip de treball social col·laboradors de Protecció 
Civil de la Generalitat de Catalunya, per a l’atenció psicosocial a persones víctimes 
d’emergències, realitzant les tasques que se li encomanin; i altres requisits i observacions 
que hem d’afegir en aquest camp és la disponibilitat per acudir al lloc de treball fora de 
l’horari habitual per necessitats del servei, i l’acreditació com a integrant de l’equip de treball 
social, col·laboradors de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya, per a l’atenció 
psicosocial a persones víctimes d’emergència i plena disponibilitat de participar en les 
mobilitzacions en qualsevol hora o dia.  
 
En cas necessari, realització d’horari laboral addicional a l’ajuntament per realitzar tasques 
imprescindibles endarrerides per les mobilitzacions de Protecció Civil, sense contraprestació 
municipal, amb un complement específic de 80,04 euros, amb un sou mensual no consolidat. 
 
Segon: Notificar els presents acords als interessats, als representants sindicals del personal 
laboral de l’ajuntament als efectes oportuns. 
 
Tercer: Facultar l’il·lustríssim alcalde tan àmpliament com sigui necessari i en dret es 
requereixi per a l’efectivitat dels presents acords. Moltes gràcies. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que gràcies a tu, Núria.  
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Donem la paraula als grups de l’oposició. Alguna cosa a dir, senyor Meroño? No? Senyor 
Abel? No? Gent per Cabrera, alguna cosa a comentar? 
 
La Sra. Anna Maluquer i Ferrer manifesta que bé, dir que podríem fer una petita inversió en 
un equip de so per als plens, també estaria bé.  
 
I també per al dia de Reis, que no se sent res.  
 
No, pel que fa a la qüestió nosaltres ens abstindrem, perquè pensem que això és una 
valoració de l’equip de govern, i, per tant, si vostès ho creuen així, endavant, però tampoc hi 
votarem a favor. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que bé.  
 
Tot i que fem una inversió, li puc assegurar que la megafonia és un tema..., és una de les 
tecnologies no ben desenvolupades en el segle XXI, podríem dir, eh? Li asseguro que és un 
drama, no aquí, a tot arreu, eh? És una assignatura pendent.  
 
Bé, sotmetem aquest punt a votació. 
 
Vots a favor? 
 
Abstencions? 
 
Doncs, queda aprovat per 6 vots a favor i 5 abstencions.  
 
Sotmès l’assumpte a votació, el Consistori per 6 vots a favor (4 CDC i 2 ERC) i 5 abstencions 
(3 GxC, 1 PSC i 1 Ai-CM), acorda: 
 
Primer: Aprovar la modificació de la fitxa del lloc de treball de Treballador/a Social 
responsable dels serveis socials i que quedarà de la següent manera: 
 
Descripció de funcions: afegir a la descripció actual de funcions, el següent: 
 
Quan sigui activat per la Generalitat, integració en l’equip de Treballadors Socials 
Col·laboradors de Protecció Civil de la Generalitat per a l’atenció psico-social a persones 
víctimes d’emergències, realitzant les tasques que se li encomanin. 
 
Sou mensual NO consolidable: 80,04 € 
 
Altres requisits i observacions: afegir en aquest camp: 
 
Disponibilitat per acudir al lloc de treball fora de l’horari habitual per necessitats del servei 
Acreditació com a integrant de l’equip de Treballadors Socials Col·laboradors de Protecció 
Civil de la Generalitat per a l’atenció psico-social a persones víctimes d’emergències, i plena 
disponibilitat de participar en les mobilitzacions en qualsevol hora o dia. En cas necessari, 
realització d’horari laboral addicional a l’ajuntament per realitzar tasques imprescindibles 
endarrerides per les mobilitzacions de Protecció Civil, sense contraprestació municipal. 
 
Tercer: Notificar els presents acords als interessats, als representants sindicals del personal 
laboral de l’Ajuntament, als efectes oportuns. 
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Quart: Facultar a l’Il·lm. Sr. Alcalde tan àmpliament com sigui menester i en dret es 
requereixi per a l’efectivitat dels presents acords. 
 
5. URBANISME  
 
5.1. APROVACIÓ, SI ESCAU, MODIFICACIÓ PLA ACCESSIBILITAT CABRERA DE MAR  
 
Molt bé. Passem al següent punt, que és l’aprovació, si escau, de la modificació del Pla 
d’accessibilitat de Cabrera de Mar.  
 
Ens presenta aquest punt el regidor d’Obres i Serveis, Enric Mir i Nuet. Quan vulguis, Enric. 
 
El Sr. Mir manifesta que gràcies. Bon vespre.  
Jo ja els vaig fer arribar als grups que no estan al govern una còpia del document. Intentaré 
resumir-lo perquè és molt complex, hi ha un petit resum que us vaig fer arribar, però està en 
els Serveis Tècnics tot el document per si voleu tenir qualsevol dubte o qualsevol pregunta, 
però bé, jo intentaré fer un petit resum a nivell de números i de terminis, que és el que és la 
revisió i actualització del Pla d’accessibilitat de Cabrera de Mar.  
 
L’any 2009, l’Ajuntament de Cabrera de Mar va aprovar el Pla d’accessibilitat del municipi per 
tal de donar compliment a la Llei 20/1991 de promoció d’accessibilitat i supressió de barreres 
arquitectòniques. El Pla d’accessibilitat es definiria en dos àmbits: l’estudi detallat al centre 
urbà, i una part del Pla de l’Avellà.  
 
En el cas del Pla de l’Avellà, es va analitzar la zona més antiga del barri, per ser la que 
requeria més actuacions. Des del 2011 fins el 2015 s’han anat fent diverses actuacions en el 
centre urbà i una part al Pla de l’Avellà.  
 
En aquest 2015 s’ha revisat i actualitzat el pla del 2009, per seguir adaptant-lo i implantar-lo 
segons les necessitats i seguint el desplegament de la Llei 13/2014, amb el seu nou decret. 
El nou estudi analitza l’accessibilitat a les vies públiques del Pla de l’Avellà, especialment a 
les voreres i els guals de vianants. Per aquest motiu s’han recollit dades sobre metres de 
carrers estudiats, trams de carrers estudiats i guals de vianants, per poder millorar 
l’accessibilitat de les persones.  
 
Un petit resum seria que dades sobre els carrers estudiats, s’han estudiat 4.850 metres de 
carrers, 58 trams de carrers i 141 guals de vianants, i sobre això s’han detectat respecte als 
carrers un 8,86 per cent d’inaccessibles, un 45,15 per cent adaptats segons la normativa del 
1995, i un 46 per cent adaptats segons la normativa del 2010. Per això fa unes intervencions 
necessàries, que serien que sense intervenció quedarien 37 trams, convertir a plataforma 
única serien 3 trams, intervencions puntuals amb vorera serien 14 trams, ampliació de 
voreres i reurbanització serien 4 trams, i urbanització de la vorera, 1 tram. En total són 59 
trams.  
 
Pel que respecta a guals, s’han de modificar, hi ha un 5,45 per cent correctes, és a dir, 8 
guals estan correctes i no s’ha de fer cap actuació; hi ha un 39,86 que són millorables, que hi 
ha marca de senyalització per a invidents, que són 56, aquests guals; hi ha un 6,76 per cent 
a reparar, que envaeixen la vorera i ja estan malament, que serien 10 guals; i hi ha un 47,97 
per cent on no hi ha gual, que són uns 70, que és la part més important, val? En total s’han 
de corregir 136 guals.  
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El govern ja ha decidit aquest any destinar-hi una de les parts importants de les inversions 
del 2016, que són 76.300 euros. I ja hem començat a fer l’actuació davant del CEIP, que hem 
començat amb el carrer Montnegre, on ja s’ha arreglat un gual, que hi havia una persona que 
ho ha reclamat per un tema de minusvalidesa, val? Aquest pla en realitat té un termini 
d’adequació als municipis de menys de 50.000 habitants d’uns quinze anys. És una tasca 
que s’ha de fer conscientment i realitzar un estudi tècnic complex i detallat. Per part de 
l’ajuntament seguirem treballant perquè el Pla d’accessibilitat sigui una realitat al més aviat 
possible i millori la qualitat de la vida dels nostres ciutadans. Qualsevol pregunta, ja ho 
sabeu. Gràcies.  
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé.  
 
Gràcies, Enric.  
 
Donem la paraula als grups, per si volen comentar alguna cosa. Senyor Meroño, del Partit 
dels Socialistes de Catalunya?  
 
El Sr. Meroño manifesta que sí. Jo, com vaig dir ahir a la junta de portaveus, Enric, t’hagués 
felicitat si hagués vingut. Realment el power point està molt bé... (Se sent soroll del micro.) 
Dic que la presentació que han preparat els Serveis Tècnics ha estat molt bé, posen en solfa 
els antecedents, quina és la normativa, la legislació que s’ha seguit, què s’ha prioritzat 
limitant els accessos als parcs, a les parades dels autobusos, com s’ha estructurat aquest 
Pla d’accessibilitat... (Se sent soroll al micro.) L’apago i... 
 
Doncs, això que deia, felicitar els Serveis Tècnics per la presentació, i votarem a favor 
nosaltres. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que Alternativa Independent Cabrera de Mar? 
 
El Sr. Abel manifesta que per part nostra també felicitar els Serveis Tècnics perquè han fet 
una molt bona feina, i a més és necessari un treball com aquest per poder tirar endavant i 
facilitar tot el que és l’accessibilitat per a la gent amb minusvalideses.  
 
El que passa és que també hi ha un problema: que cada dos per tres canvien les normatives, 
i clar, això també ens crea un problema. Fem una programació que segurament s’haurà de 
canviar d’aquí a uns anys.  
 
Res més, hi votarem a favor, evidentment.  
  
El Sr. Alcalde manifesta que gràcies, senyor Abel.  
 
Només un petit aclariment: no és només –que ho sàpiga tothom– per a persones amb 
minusvalideses, sinó que és general per a persones que tinguin qualsevol dificultat de 
mobilitat, diguéssim, no? Gent gran o gent que vagi amb un cotxet o amb el carret de la 
compra, etcètera. És per facilitar la comoditat de tots els vianants en general. Menys dels 
nanos, que salten per tot arreu, però els demés... 
 
El Sr. Abel manifesta que la gent que tingui problemes de mobilitat, i sobretot les mares amb 
els críos, o els pares amb els cotxets, que a vegades tenen verdaders problemes per passar 
i sortejar tots els pals que hi ha a les voreres. 
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El Sr. Alcalde manifesta que sí, és així. Molt bé, perfecte, gràcies. Gent per Cabrera? 
Senyora Maluquer? 
 
La Sra. Maluquer manifesta que sí.  
 
Per a nosaltres també tot el que sigui donar facilitats a les persones davant dels cotxes, 
doncs, ens sembla molt bé, i que la gent pugui transitar amb fluïdesa i amb comoditat doncs 
és important. Tant de bo també s’acabi aquí, en el centre. Ja sé que ja es van fer coses però 
aquí també hi ha molta feina pendent encara, i que mica en mica es vagi resolent tot. Hi 
votarem a favor. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, gràcies.  
 
El Sr. Mir manifesta que sí, jo us dono les gràcies. Jo haig de dir que això ho ha fet el 
Cristian Serrano amb la supervisió del Ramon Vila, ja els transmetré les vostres gràcies, i 
que realment han fet una bona feina. Gràcies.  
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Doncs, sotmetem aquest punt a votació.  
 
Vots a favor? 
 
Perfecte. Queda aprovat per unanimitat. Moltes gràcies.  
 
Sotmès l’assumpte a votació, el Consistori per unanimitat (4 CDC, 2 ERC, 3 GxC, 1 PSC i 1 
Ai-CM), acorda: 
 
Primer: Aprovar inicialment la revisió i actualització del: “ Pla d’accessibilitat de Cabrera de 
Mar “ aprovat l’any 2010, sector Pla de l’Avellà.  
 
Segon: Sotmetre a informació pública la documentació de l’expedient número 2016/37, 
aprovat inicialment per un termini de 30 dies, mitjançant publicació del corresponent edicte 
en el Butlletí Oficial de la Província, en tauler d’anuncis i a la pàgina web de la corporació, 
per tal que les persones interessades el puguin examinar i formar al·legacions pertinents. 
L’esmentat termini comptarà a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci al BOP.    
 
Tercer: Cas que durant el termini d’informació pública no es presentés cap al·legació la 
documentació de l’expedient número 2016/37, s’entendrà definitivament aprovat.  
 
Quart: Facultar a l’Il·lm. Sr. Alcalde tan àmpliament com sigui menester i en dret es 
requereixi per l’efectivitat dels presents acords.  
 
6. SERVEIS 
 
6.1. APROVACIÓ, SI ESCAU, CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL 
MARESME I L’AJUNTAMENT DE CABRERA DE MAR PER A LA DELEGACIÓ DE LA 
COMPETÈNCIA DEL SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA (SAD SOCIAL I SAD 
DEPENDÈNCIA)  
 
Passem al següent punt, que és l’aprovació, si escau, del conveni entre el Consell Comarcal 
del Maresme i l’Ajuntament de Cabrera de Mar per a la delegació de la competència del 
Servei d’Atenció Domiciliària, SAD social i SAD dependència. Ens presenta aquest punt la 
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regidora de Serveis a les Persones, Maria José Cortada. Endavant, quan vulguis.  
 
La Sra. Mª Josep Cortada i Manchado manifesta que bona nit a tothom.  
 
A veure, com cada any, es fa la revisió i la contractació de l’empresa que porta el SAD social 
i el SAD de dependència a Cabrera. Aquest any hem trobat oportú delegar aquesta funció al 
Consell Comarcal del Maresme, i amb això aconseguim la reducció de costos econòmics, 
sense menystenir el servei i sense perdre la qualitat en el mateix, ja que el consell comarcal 
manté el personal i les funcions que fins ara estava fent l’empresa anterior. 
 
Per a l’any 2016 es preveuen 5.700 hores, i la diferència d’aquest preu serà de 23.742 euros. 
Per què aquesta diferència? Perquè fins ara l’ajuntament es feia càrrec del total del preu 
hora, que és de 16,40, esperant la subvenció de la Generalitat, que és del 66 per cent 
aquest. Què passa? Aquesta subvenció la rebíem a dos anys vista.  
 
En aquests moments, el Consell Comarcal del Maresme es fa càrrec d’aquesta subvenció, i, 
per tant, l’ajuntament no l’ha d’avançar. Aquest és l’estalvi. També hem ampliat aquestes 
hores d’atenció del SAD, que passen a ser de 5.700.  
 
I en principi aquesta és la informació que hi ha del conveni que se’ls ha adjuntat a tots els 
regidors de l’oposició, i que han tingut oportunitat de llegir. És tot.  
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Gràcies, Maria José.  
 
Donem la paraula als grups. Senyor Meroño, del Partit dels Socialistes de Catalunya? 
 
El Sr. Meroño manifesta que sí.  
 
Jo, a expenses o esperes de les respostes a les preguntes que els puguin fer els altres 
companys de grups, a priori a mi un conveni a un any vista em sembla raonable, si funciona, 
funciona i és prorrogable, i entenc que si no funciona es cancel·la. Vull dir que això 
m’encaixa. I que sigui amb una administració i no amb un privat, com és el conveni comarcal 
del Maresme, doncs, també m’encaixa. Passo la paraula. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Gràcies, senyor Meroño.  
 
El Sr. Antoni Abel, d’Alternativa Independent Cabrera de Mar? 
 
El Sr. Abel manifesta que bé, per part nostra el mateix.  
 
Tenint en compte que és un conveni a un any, doncs, crec que s’ha d’aprovar, a veure com 
funciona. El que passa és que a vegades no tot són els diners, i també compta el servei en 
qüestions com aquestes.  
 
I després també, no sé, que si aquests canvis de personal a l’hora d’atendre la gent, que 
potser han estat fins ara bastant, no sé, representant-los o acompanyant-los, doncs, això pot 
ser bo que es vagi canviant tant, no ho sé. En principi nosaltres també hi votarem a favor, 
tenint en compte que és un any, i a veure què és el que passa l’any que ve, eh? 
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, perfecte. Gent per Cabrera? Senyora Maluquer? 
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La Sra. Maluquer manifesta que sí, jo tenia...  
 
Normalment, pel que he vist per les licitacions d’altres anys en el Servei d’Assistència 
Domiciliària, de fet les hores que teníem contractades eren realment per a un servei 
d’atenció a la persona amb dependència, és a dir, gent que necessitava ajuda per moure’s, 
per netejar la casa, per dutxar-se, per... I les hores del SAD, de fet, eres aquestes. 
 
Aquí s’incorporen unes 1.700 hores, que és el SAD social. Jo penso que l’ajuntament ja té 
personal, que a Serveis Socials de fet aquest any s’ha incrementat la partida de personal en 
70.000 euros, als Serveis Socials. Aleshores, no entenc... Bé, això és el que posa, els 
números del pressupost.  
 
Per tant, una mica m’agradaria saber aquest SAD social en què consisteix, i si realment aquí, 
a Cabrera, hi ha un volum tan important de gent. Aquí ho defineix el SAD social com a “servei 
d’atenció domiciliària adreçat a població fràgil, vulnerable o en situació de risc social”, però el 
SAD normalment, el servei que es donava aquí, que costava uns 60.000 euros l’any, era 
per..., bé, després, en la liquidació, es feia, però era destinat al SAD dependència. És a dir... 
Sí, si mira la licitació és així, eh? 
 
La Sra. Cortada manifesta que ....d’atenció domiciliària. El Servei d’Atenció Domiciliària 
social són aquelles persones que estan en risc, que són vulnerables, que són fràgils, però 
que encara han de tramitar aquesta llei de dependència, i que necessiten atenció i, per tant, 
se’ls cobreix des de l’ajuntament.  
 
Quan se’ls tramita tots els papers i tot el que necessiten, per justificar que formen part 
d’aquesta llei de dependència, passen a llei de dependència, però no es deixa ningú sense 
atenció. I aquesta és la gent que forma part del Servei d’Atenció Domiciliària social, que se’n 
diu. No sé si m’explico gaire bé.  
 
De fet l’any passat, o sigui, el 2015, es van atendre 1.752 hores de SAD social. Es redueixen 
aquest any aquestes hores perquè s’acceleren les tramitacions i hi ha més gent que passa a 
tenir la dependència.  
 
El Sr. Alcalde manifesta que jo vull aprofitar per fer un aclariment a la senyora Maluquer, 
perquè ja em van dir que ho havia comentat, no sé si a la ràdio. No s’ha augmentat el 
pressupost de Serveis Socials en personal, el capítol de personal, en 70.000 euros. 
Possiblement vostè ha vist alguna partida que devia posar “S. Social”, que és la seguretat 
social, no els Serveis Socials. 
 
 Els Serveis Socials, li asseguro jo que el capítol 1 no s’ha augmentat en 70.000 euros, 
perquè el personal és el mateix el 2016 que el 2015. Potser sí que l’interinatge d’un dels 
educadors socials està pressupostat, però en cap cas pujaria 70.000 euros. Potser hagi 
confós una partida de seguretat social amb serveis socials. Perquè... Segur que no s’ha 
augmentat en 70.00 euros, segur.  
 
La Sra. Maluquer manifesta que no, perquè m’ho miro a partir del codi econòmic, i hi ha 
hagut un descens del que és la despesa de personal en Administració general, i en canvi hi 
ha hagut un augment en personal de serveis socials. Ja ens ho mirarem, ja ho repassarem.  
 
El Sr. Alcalde manifesta que sí, mirem-ho, però no hi ha cap variació en personal.  
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La Sra. Maluquer manifesta que pot ser que sigui una confusió, però... 
 
El Sr. Alcalde manifesta que en qualsevol cas, no hi ha un augment de personal.  
 
Ja fa temps que tenim un equip important, de cinc persones. Gràcies a això podem atendre 
els Serveis Socials, no només de manera reactiva sinó de manera preventiva, com pocs 
municipis, perquè pel nombre d’habitants que tenim a Cabrera li tocaria una persona i mitja, 
dels Serveis Socials, i podem dir amb orgull que hi destinem un equip de cinc professionals, 
cosa que, bé, si ens mirem en pobles del costat, estem molt per sobre de la mitjana del que 
tocaria, i penso que això és motiu d’orgull.  
 
Però en qualsevol cas no ha variat d’un any a l’altre, és des de fa dos anys que tenim aquest 
equip de cinc persones.  
 
La Sra. Maluquer per manifestar que el tema és que al pressupost... Ja ens ho mirarem.  
 
El Sr. Alcalde manifesta que bé, mirem-ho, mirem-ho i aclarim-ho, i si hi ha algun dubte ho 
corregim.  
 
Molt bé. Doncs, sotmetem aquest punt a votació. 
 
Vots a favor? 
 
Abstencions? 
 
Doncs, queda aprovat per 10 vots a favor i 1 abstenció, del Partit dels Socialistes de 
Catalunya.  
 
Sotmès l’assumpte a votació, el Consistori per 10 vots a favor (4 CDC, 2 ERC, 3 GxC i 1 Ai-
CM) i 1 abstenció (PSC), acorda: 
 
Primer: Delegar al Consell Comarcal del Maresme la competència del Servei d’Atenció 
Domiciliària (SAD social i SAD dependència) de l’Ajuntament de Cabrera de Mar. 
 
Segon: Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i 
l’Ajuntament de Cabrera de Mar per a la delegació de competències municipals en matèria 
de prestació del servei d’atenció domiciliària (SAD social i SAD dependència), juntament amb 
l’addenda econòmica per a l’any 2016, per import total de 49.077,50 €, IVA inclòs, que 
s’adjunta com annex al present acord, formant-ne part a tots els efectes legals. 
 
Tercer: Fer efectiva la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 22799.231 
del vigent pressupost de la Corporació. 
 
Quart: Notificar el present acord a l’Àrea de Gestió Econòmica Municipal, als efectes 
procedents. 
 
Cinquè: Notificar el present acord al Consell Comarcal del Maresme.  
 
Sisè: Facultar a Il·lm. Sr. Alcalde tant àmpliament com sigui menester i en dret es requereixi 
per a l’efectivitat dels presents acords, en especial a la signatura de l’esmentat conveni i de 
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la seva addenda econòmica, així com de quants documents siguin necessaris per a la 
execució del present acord. 

6.2. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 
PARTICULARS QUE HAN DE REGULAR LA GESTIÓ DEL SERVEI I L’EXECUCIÓ D’OBRA 
MITJANÇANT CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE DETERMINADES INTAL·LACIONS 
ESPORTIVES DE CABRERA DE MAR I CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ  
 
Molt bé. Passem al següent punt, que és l’aprovació, si escau, del plec de clàusules 
administratives particulars que han de regular la gestió del servei i l’execució d’obra 
mitjançant concessió administrativa de determinades instal·lacions esportives de Cabrera de 
Mar, i convocatòria de licitació. Ens presenta aquest punt el regidor d’Obres i Serveis, senyor 
Enric Mir. Quan vulguis, Enric.  
 
El Sr. Enric Mir i Nuet manifesta que gràcies.  
 
Bé, això, com vostès ja sabran, és una repetició del plec de les clàusules de la piscina i de la 
zona esportiva, que en el ple del passat dia 17 de desembre de 2015 es van declarar 
exclosos tots els licitadors. Faig un petit recordatori dels motius que van ser, que eren els 
tres licitadors, i un era el Club Natació Cabrera de Mar, que no se’l va acceptar per no tenir 
capacitat d’obrar; a l’Espai Salut Cabrera S.L., per no tenir personalitat jurídica i no poder 
contractar amb l’Administració, i manca d’inscripció al registre mercantil; i Carles Ferreres 
Carran, per no justificar suficientment la solvència econòmica, tecnicoprofessional i 
empresarial.  
 
Aquesta gent té un mes per recórrer reposició i dos mesos per contencions administratiu. 
Això vol dir que encara podrien fer-ho, però això no impedeix que l’ajuntament segueixi amb 
el tràmit del plec de les clàusules.  
 
El contracte i la licitació és el mateix, el que hi ha són quatre petites modificacions, cinc 
exactament, que són: una és el número de socis que s’han posat, s’ha mirat realment els 
socis que hi ha actualment a la piscina, que han baixat, són uns 600 socis, i també 30 socis 
de pàdel, val?; després, una altra és que s’ha afegit que l’adjudicatària haurà de fer al seu 
càrrec el manteniment correctiu de totes les instal·lacions de baixa tensió, gas natural, aigua 
i instal·lacions de sanejament, calefacció, climatització, ventilació forçada, prevenció 
d’incendis, seguretat, telecomunicacions, enllumenat i jardineria. Tot això no estava en el 
primer plec, i s’ha afegit en aquest. Una altra era......  Ho tenia en un altre document, he fet 
servir dos documents i ara en aquest no ho tenia. Ah, sí, aquest d’aquí. Val, sí. Era que en el 
punt B.1 hi havia una valoració de millora, que era de 30.000 a 50.000, i hi havia un error i 
s’havia posat dos punts per cada mil, i s’ha modificat i és un punt per cada mil, que és el 
màxim de vint punts. I la resta era el mateix.  
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé.  
 
Per tant, tornem a repetir, d’alguna manera, l’aprovació del plec de clàusules i l’obertura de la 
licitació, eh? Volen comentar alguna cosa? No? Senyor Meroño?  
 
El Sr. Meroño manifesta que senzillament que és un tràmit administratiu, i si em vaig abstenir 
l’altra vegada, doncs, aquesta vegada també m’hi abstindré.  
 
El Sr. Alcalde manifesta que d’acord. Senyor Antoni Abel? 
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El Sr. Abel manifesta que nosaltres hi vam votar a favor, per tant, a favor. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que d’acord.  
 
El Sr. Abel manifesta que a veure si definitivament s’acaba l’assumpte de la sagnia que 
suposa la piscina, eh? Perquè això ja no es pot aguantar molt més temps. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que no. Molt bé. Gent per Cabrera vol comentar alguna cosa al 
respecte? No?  
 
Doncs, sotmetem aquest punt a votació. 
 
Vots a favor? 
 
Abstencions? 
 
Doncs, queda aprovat per 10 vots a favor i 1 abstenció, del Partit dels Socialistes de 
Catalunya. 
 
Sotmès l’assumpte a votació, el Consistori per 10 vots a favor (4 CDC, 2 ERC, 3 GxC i 1 Ai-
CM) i 1 abstenció (PSC), acorda: 
 
Primer: Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que han de regular la gestió 
del servei i l’execució d’obra, mitjançant concessió administrativa, de determinades 
instal·lacions esportives de Cabrera de Mar. 
 
Segon: Sotmetre a tràmit d’informació pública l’esmentat Plec durant un termini de 30 dies, 
mitjançant la publicació dels Edictes corresponent en el Butlletí Oficial de la província, en el 
Tauler d’Anuncis de la Corporació i en el Perfil del Contractant, als efectes que les persones 
interessades puguin presentar les reclamacions que tinguin per convenient, que seran 
resoltes per l’òrgan contractant.  
  
Tercer: Aprovar l’expedient de contractació pel procediment obert, amb més d’un criteri 
d’adjudicació, tramitació ordinària. 
 
Quart: Convocar licitació pública per a l’adjudicació de l’esmentat contracte mitjançant la 
publicació dels anuncis corresponents en el Butlletí Oficial de la província, en el Tauler 
d’Anuncis de la Corporació i en el Perfil del Contractant, condicionada a l’expiració del 
termini de la informació pública del Plec de clàusules administratives particulars. 
 
Cinquè: Facultar a l’Il·lm. Sr. Alcalde tan àmpliament com sigui menester i en dret es 
requereixi per a l’efectivitat dels presents acords. 
 
7. MOCIONS  
 
7.1 MOCIÓ DE L’AMPA DE L’ESCOLA PLA DE L’AVELLÀ EN CONTRA DEL TANCAMENT 
D’UNA LÍNIA D’ENSENYAMENT AL CENTRE  
 
Passem ara al punt 7, on tenim una moció, que és la moció de l’AMPA de l’escola del Pla de 
l’Avellà en contra del tancament d’una línia d’ensenyament al centre. Ens presenta aquest 
punt..., bé, ha presentat la moció el senyor Daniel Meroño. Li donem la paraula. 



 
 

  

17 
 

El Sr. Meroño manifesta que sí, hola, bon vespre a tots. Gràcies a tots per estar aquí. Aviam 
si d’aquí a dos mesos, el proper ple, tornem a omplir igual que avui, eh? Estaria bé, si no..., 
no estem sols.  
 
Bé, dir que el nostre Grup Socialista de seguida va veure que aquestes dues mocions, la 
primera entra al punt de mocions i l’altra a sobrevinguts, era una qüestió de poble, i 
senzillament el que fem és fer de portaveus a l’AMPA. Llavors, dono la paraula a la 
representant de l’AMPA, la presidenta de l’AMPA, perquè llegeixi la moció. 
 
La Sra. Cristina Rimclas (?) manifesta que bé, jo actuo com a vicepresidenta, la presidenta 
no ha pogut venir, i llegirem primer la moció de l’AMPA de l’escola del Pla de l’Avellà, en 
contra del tancament d’una línia d’ensenyament al centre.  
 
Amb data 16 de desembre de 2015, la directora de l’escola del Pla de l’Avellà de Cabrera va 
informar l’AMPA que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya preveu 
una baixa matriculació a P3 per al curs 2016-2017, atesa la davallada de natalitat, fet que fa 
plantejar el tancament d’una línia al proper curs escolar. 
 
La proposta del Departament d’Ensenyament consisteix a suprimir una línia de P3 de l’escola 
pública Pla de l’Avellà de Cabrera de Mar. S’ha de tenir en compte, però, que si es repartís el 
descens de matriculació prevista en totes les escoles públiques de la zona Vilassar de Mar – 
Cabrera de Mar, escola Vaixell Burriac dues línies, escola del Mar, dues línies, escola els 
Alocs, una línia, escola Pérez Sala, dues línies, i escola Pla de l’Avellà, dues línies, la 
repercussió d’aquest descens resultaria ser d’uns dos nens o nenes per aula, amb la qual 
cosa faria innecessari el tancament de cap línia. 
 
Cabrera de Mar gaudeix actualment del prestigi d’una escola pública de qualitat, el que 
suposa un clar reclam no únicament per a les famílies de Cabrera, sinó també per a les 
famílies d’altres municipis. El tancament d’una de les dues línies actuals aniria en detriment 
d’aquesta qualitat d’ensenyament, i, per tant, del prestigi del servei. En aquest sentit, cal 
ressaltar que el nombre de sol·licituds per matricular-se al centre supera amb primera opció 
cada any les quaranta sol·licituds, tot i que finalment sempre acaben omplint les cinquanta 
places ofertades. 
 
El tancament d’una línia comportaria, tal i com s’ha comentat, una minoració de la qualitat del 
servei, atès que molts serveis que ofereix l’escola i AMPA no es podrien assumir, com ara les 
activitats complementàries i extraescolars. El manteniment de les dues línies permet una 
xarxa d’activitats complementàries que oferta l’AMPA, que ajuden a dinamitzar el conjunt 
d’infants del municipi i esdevenen una eina de cohesió i promotora d’igualtat entre els nens i 
joves de Cabrera, els casals amb nens d’ambdós municipis, les acampades, els dinars. És a 
dir, l’escola i l’AMPA anem més enllà de l’ensenyament curricular i cobrim espais de cohesió 
on no pot arribar l’ajuntament. 
 
El nombre de nens i nenes nascuts a Cabrera l’any 2013, 32, juntament amb el nombre de 
nens i nenes de Vilassar que ja tenen germans matriculats a l’escola, fa preveure una 
matriculació superior a 25 nens per al proper curs. Entenem que es tracta d’una situació 
circumstancial, ja que el nombre de nens i nenes nascuts entre els anys 2011 i 2013 és el 
més baix de tots els anys des que l’escola funciona. Cal preveure una recuperació de la 
natalitat als valors habituals, de 36 a 44 per any, així que l’actual crisi econòmica estigui 
totalment superada. Per aquest motiu, a mig i a llarg termini el tancament d’una línia pot 
resultar un problema més que una solució, atès que previsiblement el nombre de naixements 
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a la zona de Cabrera de Mar i Vilassar de Mar creixerà, i amb ell el nombre de sol·licituds de 
matriculació. 
 
Tenint en compte les consideracions exposades, proposem al ple de la corporació l’adopció 
dels següents acords: demanar al Departament d’Ensenyament la proposta de no tancament 
de cap línia ni aula de l’escola pública del Pla de l’Avellà el proper curs 2016-2017; traslladar 
al Departament d’Ensenyament la proposta conjunta dels ajuntaments de Cabrera de Mar i 
Vilassar de Mar, de reduir les ràtios de P3 temporalment a menys de 25 nens per aula, amb 
l’objectiu de millorar la qualitat de l’ensenyament i evitar així el tancament de cap línia a les 
escoles dels dos municipis; demanar que es mantingui l’oferta actual de les dues línies en el 
procés de preinscripció per al proper curs a l’escola del Pla de l’Avellà, amb la finalitat que 
tots els pares i mares puguin triar lliurement el tipus d’ensenyament que volen per als seus 
fills i filles, i no estiguin condicionats per la falta de places públiques; traslladar aquests 
acords a l’Ajuntament de Vilassar de Mar i al director dels Serveis Territorials del Maresme, 
Vallès Occidental, del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
 
(Aplaudiments.) 
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Moltes gràcies, Cristina.  
 
El senyor Meroño, si vol comentar alguna cosa més? 
 
El Sr. Meroño manifesta que sí, jo només voldria dir, per a la gent que no ho sàpiga, que cal 
felicitar-nos com a poble i com a ajuntament, perquè aquí hi ha hagut un consens. No va ser 
aquesta la primera moció que es va presentar, hi ha hagut una negociació per part dels grups 
polítics, fins i tot hi ha hagut discussió dintre de l’AMPA. Jo crec que això és molt positiu, que 
hi hagi discussió política oberta, i que no passa res per fer política en una escola pública, i no 
passa res, evidentment, per fer política en un ple municipal. I jo crec que ens hem de felicitar 
tots com a poble pel que hem fet, que em consta que és força difícil. 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, hi estic molt d’acord. Gràcies.  
 
Donem la paraula al senyor Antoni Abel, d’Alternativa Independent Cabrera de Mar.  
 
El Sr. Abel manifesta que doncs, com ha dit el Daniel, per part nostra també donem tot el 
suport en aquesta moció, perquè creiem que és important vetllar per la qualitat de l’escola 
pública.  
 
El Sr. Alcalde  manifesta que d’acord. Gent per Cabrera, alguna cosa a comentar? 
 
La Sra. Maluquer manifesta que sí.  
 
Nosaltres també ens alegrem que tiri endavant aquesta moció, perquè tancar una línia és 
molt senzill, el que passa és que tornar-la a obrir ja és molt més complicat, i aquí tristament 
ja hem tingut alguna mostra de tancament d’ensenyament públic i que ens ha dolgut, si més 
no a uns quants. I el que sí que demanaria és que jo, per exemple, de tot això me n’he 
assabentat gràcies al senyor Meroño, que també me’n va parlar i va presentar aquesta 
moció, però sí que agrairia que el consell escolar es convoqués quan hi ha un esdeveniment 
d’aquesta mena, o quan hi ha una amenaça per part de la Generalitat de tancar una línia 
d’una de les escoles públiques. Senzillament demanaria ser informada com a regidora del 
poble, perquè no tinc fills que vagin a l’escola, i clar, a vegades això també et fa estar una 
miqueta més allunyada. 
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El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, gràcies. Per part del Govern, la regidora 
d’Ensenyament, Montserrat Reig, ens dirà la nostra posició. 
 
La Sra. Reig manifesta que bon vespre a tothom.  
 
Primer de tot dir-li que no van ser informats perquè a nosaltres se’ns va cridar per donar-nos 
una petita informació, però fins el mes de febrer o març això no es tirarà endavant, perquè 
han de mirar moltes coses. Era un petit avançament, que també se li va fer a la directora, per 
veure la ràtio de nens. Llavors, se’ns va informar però encara estem pendents d’unes altres 
reunions, per això no vam dir res. I el consell escolar l’hem de convocar el mes de març, i es 
va considerar que quan sabéssim alguna cosa del cert ja informaríem. Perquè també 
avançar coses que no són certes encara... Estem lluitant perquè això no passi, no?  
 
Nosaltres, els dos partits que configurem l’equip de govern, som defensors de l’escola 
pública al 100 per cent. Llavors, nosaltres tenim una escola d’excel·lència educativa i 
n’estem molt orgullosos. Llavors, nosaltres recolzarem aquesta moció i anirem fins on faci 
falta i lluitarem, i suposo que tot el consistori, perquè això no ens passi. Si ens arribés a 
passar, que clar, com sabeu, nosaltres som petits, som un granet, la Generalitat tindrà 
l’última paraula. Nosaltres lluitarem, però avancem-nos a què si això arribés a passar, cap 
família de Cabrera es quedarà sense l’opció de l’escola pública, això ens ho han assegurat. I 
en el moment en què hi hagués 26- 27 nens, s’obririen dues línies. Això ens ho han 
assegurat. Però no hi ha res en paper perquè tot ha sigut una primera reunió. El dia que ho 
tinguem tot ja..., o sigui, en paper, podrem parlar-ho. Hi votarem a favor.  
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé.  
 
Gràcies, Montse.  
 
Digues, Anna. 
 
La Sra. Maluquer manifesta que no, que això també em sona recurrent, el fet aquest que cap 
nen de Cabrera es quedarà sense escola pública, però sí que suposo que els nens d’altres 
poblacions ajuden a mantenir, no?, aquestes escoles i aquests equipaments.  
 
El Sr. Alcalde manifesta que jo, ampliant una miqueta el que ha comentat inicialment el 
senyor Meroño, penso que també ens hem de sentir orgullosos que no només ens hem 
posat d’acord per manifestar una protesta en forma d’aprovació de moció, sinó que ens hem 
posat d’acord en com intentar reconduir el tema fent una proposta al Departament 
d’Ensenyament. Penso que això és el més constructiu de tot, perquè posar-se d’acord per 
protestar, sí, està molt bé però no garanteix res.  
 
En canvi aquí el que hem fet és, gràcies a un treball amb tots els grups i amb els membres 
de l’AMPA, articular una proposta que ens permeti tenir possibilitats de negociar amb el 
Departament d’Ensenyament, i penso que això és també motiu de celebració. 
 
Molt bé, doncs, manifestades les posicions, que totes condueixen al mateix, sotmetem 
aquest punt a votació. 
 
Vots a favor de la moció? 
 
Molt bé. Doncs, queda aprovada la moció per unanimitat. Moltes gràcies.  
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(Aplaudiments.) 
 
Sotmès l’assumpte a votació el Consistori per unanimitat (4 CDC, 3 GxC, 2 ERC, 1 AI-CM i 1 
PSC), acorda aprovar la moció que ha presentat l’AMPA de l’Escola del Pla de l’Avellà, en 
contra del tancament d’una línia d’ensenyament al centre, en els termes en els que ha estat 
formulada. 
 
8. ASSUMPTES SOBREVINGUTS  
 
Molt bé. Passem al següent punt, que és Assumptes Sobrevinguts. En tenim un, que és una 
moció. Prèviament hem de votar la urgència. El motiu de la urgència és que és una moció 
que té relativament a veure amb l’anterior, i que com que és un tema vigent, doncs, no 
podem esperar dos mesos a tractar-lo, i va entrar malauradament quan ja s’havia tancat 
l’ordre del dia. Per tant, entenc que estem tots a favor que es tracti aquesta moció com a 
sobrevinguts? Sí? Molt bé, doncs, queda aprovada la urgència. 
 
I la moció és la moció de rebuig a l’acord marc del servei de menjador en centres públics 
d’ensenyament. Aquesta moció també l’ha entrada el senyor Daniel Meroño, a qui donem la 
paraula. 
 
El Sr. Meroño manifesta que sí.  
 
Dir que aquesta moció també té a veure amb l’anterior. Tot i així, de la mateixa manera 
també vam veure que era una moció que afectava..., que era transversal i que afectava tot el 
poble, i també vull donar la paraula a la membre de la comissió de menjador, que exposarà 
la moció. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Si és tan amable, ens diu el seu nom, si us plau? 
 
La Sra. Vera per manifesta que sóc l’Àngels Vera, representant de la comissió del menjador... 
El Sr. Alcalde manifesta que Àngels Vera. 
 
La Sra. Vera manifesta que ... de l’escola Pla de l’Avellà, i presento aquesta moció.  
 
“ Actualment, el servei de menjador de la nostra escola pública del Pla de l’Avellà està 
gestionat a través de l’AMPA, que per delegació del consell escolar del centre s’encarrega 
d’aquest servei amb un alt nivell de satisfacció per part de les famílies, i sense cap incidència 
destacable i total normalitat en el seu funcionament.  
 
L’empresa contractada per a aquest servei, i des de fa prop de deu anys, ha estat 
recentment guardonada pel Consell Comarcal del Maresme com la primera empresa 
reconeguda amb el certificat «Aquí servim productes de la terra del Maresme». Compta amb 
una àmplia i reconeguda trajectòria, tant de la nostra escola com les del voltant del nostre 
municipi.  
 
El Departament d’Ensenyament va publicar en el mes de juliol, i posteriorment al mes de 
desembre d’aquest any, un anunci de licitació de l’esmentat acord marc, que té per objectiu 
seleccionar les empreses que prestaran el servei de menjador, fixant les condicions generals 
d’adjudicació i l’execució dels posteriors contractes derivats.  
 
El nou sistema que es pretén implementar des de la Generalitat va en detriment del model 
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econòmic d’impuls de les petites i mitjanes empreses del voltant, que faciliten la matèria 
prima, i entenem que només ve motivada pel desig d’afavorir les grans empreses del sector, 
ja que la forma de participar en el concurs ve motivada majoritàriament per un criteri 
econòmic, que no pas per la qualitat del menjar i del propi servei. 
 
El fet de considerar el preu com a criteri de valoració a l’hora de concedir un servei de 
menjador beneficia grans multinacionals del sector, que poden ser més competitives en 
aquest aspecte. Però el més greu de tot és el fet que no es permeti als centres educatius 
participar de cap manera en la selecció de les empreses adjudicatàries. El fet que ni l’AMPA 
ni el consell escolar, en representació de tota la comunitat educativa de l’escola, no participi 
en la selecció de les empreses adjudicatàries, fa que tampoc puguem intervenir en cas que 
la qualitat del servei no sigui l’adequada.  
 
Així mateix, el projecte educatiu que acompanya habitualment aquest tipus de servei, i que 
tant preocupa els pares, contempla la tasca dels monitors com de simple vigilància, sense 
tenir en compte que es tracta d’educadors. Així, doncs, posa en qüestió el caràcter educatiu 
dels menjadors, aspecte molt valorat per la comunitat educativa del nostre centre, i ho deixa 
relegat a un servei únicament d’hostaleria i de restauració. 
 
S’ha presentat recentment un recurs a aquest nou model de contractació de menjadors, 
mitjançant l’ACELLEC, que és l’Associació Catalana d’Empreses de Lleure, Educació i de 
Cultura, recolzat per la FAPAC, que és la Federació de les AMPA de Catalunya, i per la 
majoria de les associacions de pares i mares, entre elles la del Pla de l’Avellà, les quals han 
dissenyat un pla de mobilització com són: primer, la recollida de signatures mitjançant la 
plataforma change.org, amb el lema “Amb l’alimentació dels nostres fills no s’hi juga”, on 
s’han recollit en pocs dies més de 4.000 signatures; segon, s’ha posat en coneixement del 
Síndic de Greuges que l’aprovació d’aquest acord marc afecta greument el dret de la 
participació dels pares i mares de l’alumnat i de la comunitat educativa en general, en la 
gestió d’un servei bàsic que també té un component educatiu innegable, com és el servei de 
menjador; tercer, presentacions de mocions als diferents ajuntaments del Maresme i del 
Vallès Oriental, en el seu primer ple municipal anual, rebutjant aquest acord marc; i quart, 
presentació de la carta als consells escolars de les escoles al director dels serveis territorials 
d’ensenyament del Maresme i Vallès Oriental, del desacord amb el nou sistema de prestació 
del servei de menjador a les seves escoles. 
 
Per tot això, l’AMPA de l’escola del Pla de l’Avellà de Cabrera de Mar presenta per a la seva 
consideració i acceptació d’aquest ple municipal la següent moció: primer, rebutjar l’acord 
marc del servei de menjador de centres públics de titularitat del Departament d’Ensenyament 
dels nivells obligatoris i/o segon cicle d’educació infantil, que el Departament d’Ensenyament 
pretén portar a terme i que perjudica i afecta molt notablement la nostra escola pública; 
segon, defensar que el servei de menjador que ens dóna la nostra escola esdevé un espai 
educatiu, i, per tant, ha d’estar alineat i ser coherent amb el projecte educatiu del centre, i 
així ha de continuar sent-ho; tercer, oposar-se a què el menjador de l’escola pública del 
nostre municipi pugui estar gestionat per empreses que no comptin amb l’aprovació i 
participació de tota la comunitat educativa del centre; i quart, traslladar aquest acord al ple 
municipal i al Govern de la Generalitat de Catalunya.” Ja està. 
 
(Aplaudiments.) 
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, gràcies. Dani, endavant. 
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El Sr. Sr. Meroño manifesta que bé, primer agrair no sé si al secretari o a tu, Jordi, el fet que 
els regidors puguin llegir mocions. Espero que... A vostè, secretari? Ah, a l’alcalde. Bé, 
doncs... Aviam si es donen més casos, i així fem que vagi venint més gent als plens. 
 
Per a la gent que no ho sàpiga, aquest acord marc ja va ser tombat una vegada, va ser 
demandat i va ser tombat. Tot i així, va sortir una segona licitació. Ara està demandat i 
probablement no prosperi, i més considerant que hi haurà un canvi de govern ara, i 
probablement hi hagi altres plantejaments, però pensàvem que era interessant que 
l’ajuntament, com a tal, es posicionés clarament també en contra d’aquest acord, que no 
afavoreix les empreses locals, sinó els macrocontractes amb les multinacionals de serveis. 
Ja està. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que gràcies. Senyor Antoni Abel, d’Alternativa Independent Cabrera 
de Mar, alguna cosa? 
 
El Sr. Abel manifesta que sí.  
 
Bé, dir que estem totalment d’acord amb aquesta moció, perquè creiem que s’han de 
defensar les petites i mitjanes empreses del nostre país, el comerç de proximitat, i el que 
s’està fent és tot el contrari, no?, s’està donant, com diu la moció, facilitats a les grans 
empreses, que al final... Al principi sí que surten més barates segurament, perquè ja s’ho 
arreglen per eliminar-se tota la competència, i després resulta que les empreses petites 
acaben subcontractades per aquestes empreses, que les tenen pràcticament collades fins 
aquí. Això no pot ser.  
 
Creiem que, bé, els pares també tenen molt a dir, no?, i en una cosa tan important com 
l’alimentació dels seus fills. Vull dir, crec que han de tenir tota la raó del món. Per tant, hi 
estem totalment d’acord, i crec que s’ha de lluitar per aconseguir els objectius. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Gràcies, senyor Abel. Gent per Cabrera, senyora 
Maluquer? 
 
La Sra. Maluquer manifesta que sí. 
 
 A nosaltres, com a grup estrictament municipal, ens sap greu el fet que des d’un ajuntament 
no es legisli en segons quines matèries, perquè això també ja ho deia, ja ho havia escrit fa 
molts anys en Josep Pla, que deia que els joves venien amb molts estudis, per tant, eren 
gent molt més intel·ligent del que havien estat els seus pares, però que tenien el paladar de 
ciment armat, és a dir, que el paladar és una cosa que també s’educa i s’ha d’aprendre a 
estimar els productes que tenim a la vora, a menjar bé, i per tant, estem absolutament 
d’acord amb què el menjar també s’educa. 
 
I bé, nosaltres, si poguéssim, pensem que l’ideal és tenir una cuina i que allà hi hagi una 
cuinera, i que aquesta sigui la que faci dia a dia el menjar dels infants a l’escola. La 
normativa, per temes d’higiene, per temes de salut, per temes de responsabilitat civil 
sobretot, doncs, fan que al final s’acabin fent les coses d’aquesta manera, amb grans 
empreses que poden assumir tots aquests riscos i totes aquestes normatives. Per tant, 
doncs, donarem ple suport a aquesta moció. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, gràcies, Anna. Donem la paraula a la Montserrat Reig, 
regidora d’Ensenyament, que ens explicarà la posició de l’equip de govern.  
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La Sra. Reig manifesta que bon vespre altra vegada.  
 
Nosaltres creiem que es retirarà això, perquè amb nou govern i tot ens ho sembla, però de 
totes maneres hi votarem a favor, perquè creiem que és el millor per als nens, les coses de 
proximitat, i que cada escola pugui manipular els seus aliments.  
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, perfecte. Gràcies, doncs, Montse.  
 
Sotmetem aquesta moció a votació, doncs.  
 
Vots a favor? 
 
Molt bé. Doncs, queda aprovada la moció per unanimitat. Moltes gràcies.  
 
(Aplaudiments.) 
 
Molt bé.  
 
Sotmès l’assumpte a votació el Consistori per unanimitat (4 CDC, 3 GxC, 2 ERC, 1 AI-CM i 1 
PSC), acorda aprovar la moció que ha presentat l’AMPA de l’Escola del Pla de l’Avellà, de 
rebuig a l’acord marc del servei de menjador en centres públics d’ensenyament, en els 
termes en els que ha estat formulada. 
 
9. INFORMES, PRECS I PREGUNTES 
 
Molt bé. Passem, doncs, a l’apartat d’informes, precs i preguntes. Comencem pels informes 
dels membres de l’equip de govern. Concretament comencem per la regidora de Promoció 
Econòmica i Serveis a les persones, senyora Maria José Cortada. Endavant, quan vulgui. I 
Sanitat, perdó. 
 
La Sra. Cortada manifesta que hola, bon vespre de nou.  
 
A veure, començaré parlant de les dades de l’atur. En aquest mes de desembre l’atur a 
Cabrera s’ha reduït en sis persones, situant el poble en l’índex de taxa d’atur més baix de la 
comarca, amb un 8,60 per cent, que en nombre absolut suposa 170 persones a l’atur. Són 
realment molt bones dades del Servei Local d’Ocupació, i, per tant, cal felicitar. A part que hi 
intervenen altres factors, però molt bona feina.  
 
Per altra banda, comentar que en aquests passats Reis, el passat 5 de gener ens varen 
visitar Ses Majestats, els Reis d’Orient. La Comissió de Festes, juntament amb el regidor 
Sergi Teodoro, els Serveis Socials i jo mateixa, vàrem negociar amb ells que es quedessin 
amb nosaltres una mica més, i visitessin personalment alguns dels nostres infants. Van ser 
quinze famílies, en total eren 24 nens, amb edats compreses entre els 4 mesos i els 17 anys, 
cosa que des d’aquí els volem, en nom de tots nosaltres, agrair de tot cor, i esperem que el 
pròxim any vulguin repetir l’experiència, que va ser acollida per part de pares i nens d’una 
manera molt entusiasta; els nens amb incredulitat i molta il·lusió, i els pares feliços per veure 
les emocions dels seus fills. De nou gràcies, i esperem iguals resultats per a l’any vinent. 
 
Una altra qüestió és els Serveis Socials. Com ja sabeu, les obres de les noves oficines dels 
Serveis Socials ja han estat licitades i adjudicades, i es preveu l’inici de les mateixes a finals 
de mes, després que tota la feina administrativa que comporta això dels permisos, seguretats 
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i demés estigui finalitzada.  
 
Després parlaré del Pla estratègic de la Riera d’Argentona. És un projecte, el projecte pla 
director mancomunat en l’àmbit de promoció econòmica de la Riera d’Argentona # (1:05:43), 
va néixer principalment pels següents motius: un, formalitzar les col·laboracions que ja tenim 
entre Argentona i Cabrera, a part d’Òrrius i Dosrius, com per exemple compartir tècnic 
itinerant, del Club de Feina, el Servei Local d’Ocupació, atenció als emprenedors, etcètera. 
La realització d’un diagnòstic de serveis en comú per tal d’optimitzar els recursos, creació de 
serveis mancomunats, especialització de recursos, etcètera, i optar a subvencions que 
demanen pobles mancomunats per arribar a un mínim de població de 20.000 habitants. 
 
Aquest projecte es va iniciar amb la demanda d’una subvenció a la Diputació de Barcelona 
per tal que financés la creació d’un pla director i que va iniciar i propulsar Argentona, va 
liderar-lo, i on hi vam participar. Actualment hi participem Cabrera de Mar, Òrrius i Dosrius, 
juntament amb Argentona. La Diputació ens va atorgar la subvenció, i durant el 2015, a 
través d’una consultora que van aportar, es va iniciar la redacció d’aquest pla director.  
 
En l’actualitat ja està fet el diagnòstic dels recursos i mancances en promoció econòmica 
dels quatre municipis en comú, s’han plantejat unes conclusions operatives, una estratègia 
corporativa, i s’ha posat sobre la taula un pla d’actuació, i a partir d’ara s’ha de traslladar 
aquest pla d’actuacions a accions concretes, amb objectius operatius, pressupostos i 
temporalitat. A més a més vull afegir que s’havia iniciat un tema que era fer un cens de locals 
buits i comerços a Cabrera, que s’havia aturat per qüestions de la Diputació, no?, 
d’organització, però cal dir que a partir de l’1 de febrer tornen a reiniciar el tema. Per tant, 
veurem com es fa per aquí el cens aquest de locals buits. 
 
I finalment els parlaré de les visites guiades... Espera, que això ho tinc... De fet, està penjada 
tota la informació a la pàgina web de l’ajuntament, que caldria anar consultant de tant en tant 
perquè anem posant tota la informació allà, però us informaré, doncs, que el punt 
d’informació turística ha atès prop d’unes 900 persones en aquest any 2015. Un 30 per cent 
dels visitants que demanaven informació al llarg de l’any passat participava de les visites 
guiades que s’organitzen a la població.  
 
Deixen molt bons registres al tancament d’aquest any al nostre municipi, pel que fa a 
l’atenció, l’oferta als visitants i la participació d’aquests a les activitats que es programen per 
donar a conèixer el patrimoni i la història de Cabrera.  
 
Són 270 visitants en total. D’aquests 900, perdó, 270 visitants participaven d’alguna 
d’aquestes visites que ofereix la nostra població, la ruta arqueològica “Gaudeix Cabrera”, el 
recorregut “Cabrera, Pagesos i Senyors”, i les rutes que permeten visitar el nucli urbà d’Agell 
i el Castell de Burriac respectivament, i que s’ofereixen des del passat mes d’octubre, 
aquestes dues últimes, eh? 
 
I més enllà d’aquesta alta participació per aquestes rutes turístiques assolides per aquestes 
rutes, és especialment destacable la bona percepció dels participants, aquests provinents 
fins un 90 per cent de la pròpia província de Barcelona, que han valorat durant el 2015 amb 
un 9,2 sobre 10 la mitjana de l’experiència. Les consultes més habituals que aquests han 
realitzat han estat també al voltant de les rutes guiades, del patrimoni arqueòlogic, l’accés al 
castell de Burriac, el senderisme, reserves de restaurants, i sobre la programació de festes 
majors i esdeveniments puntuals. I ja està. 
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El Sr. Alcalde manifesta que moltes gràcies. Donem ara la paraula a la Montserrat Reig, 
regidora d’Ensenyament, Cultura, Patrimoni i Comunicació. Endavant. 
 
La Sra. Reig manifesta que bon vespre una altra vegada.  
 
Només he d’informar-los que s’ha renovat el conveni que teníem amb la Fundació Burriac, 
sobre la cessió temporal de la finca del clos arqueològic de Can Modolell. Hem fet algunes 
modificacions, amb què les dues parts hem estat conformes: el primer era de cinc anys, 
aquest l’hem fet només per a dos anys, i no ve a ser una subvenció, ve a ser com un lloguer 
de la finca, i ells rebran menys diners i ens fem càrrec nosaltres de la neteja i de moltes 
altres coses. I ara estem pendents de signar-lo, aquest setmana, amb el seu president, el 
senyor Rodés, i quan el tinguem signat el podran consultar.  
 
Llavors, no tinc altra cosa que convidar-los als Tres Tombs el dia 7 de febrer, que fem la festa 
com cada any, i com més siguem, millor. Gràcies. 
 
El Sr. Alcalde per manifesta que molt bé, gràcies a tu, Montse. Donem ara la paraula al 
senyor Sergi Teodoro, regidor d’Esports, Festes i Joventut. Endavant. 
 
El Sr. Sergi Teodoro José manifestar que gràcies, bona nit.  
 
Primer, convidar-vos a tots a aquesta festa major de Sant Vicenç, del proper..., aquest cap de 
setmana no, el següent, on hi ha divuit activitats, que amb els esforços hem pogut fer més 
activitats sense augmentar els pressupostos, i aprofitant que tinc tot el CEIP aquí... (rialles)... 
hem de remarcar que per als infants hi haurà una gimcana on hem pogut ajuntar deu entitats 
del poble, que faran cadascuna d’elles una prova, i després acabaran en un concert infantil 
amb la companyia Encara farem salat, als quals jo personalment he vist, i és molt profitós. 
 
A banda d’això tindrem la cursa Sant Vi, que ja porta molts anys fent-se. Un concert a la nit 
dels Pastorets Rock, entre moltes altres coses.  
 
Dir també que aquest cap de setmana l’Associació Grillats estrena el musical Mamma Mia, i 
que encara queden entrades. Si algú no en té i vol assistir-hi, que pot adquirir-les encara.  
 
I pel que fa als temes de Joventut, fer un balanç del 2015, on les tècniques em passen 
aquestes paraules: “Molt bona participació dels joves a les activitats organitzades, on hi ha 
hagut 300 inscripcions a les activitats del darrer trimestre de l’any.” A més a més, hem pogut 
comptar amb molts joves, antics usuaris del centre de joventut, que han fet els tallers, on 
hem pogut contractar-los, potenciar els seus oficis i les seves aficions, i que tot això és 
important. A banda que els joves també gaudeixin de les activitats. Gràcies.  
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Gràcies a tu, Sergi.  
 
Donem ara la paraula a la regidora d’Urbanisme i Serveis Interns, Núria Pera. Quan vulguis. 
 
La Sra. Pera manifesta que hola, bona nit a tothom.  
 
El meu tema és una mica més prosaic, no és tan festiu.  
 
Jo els informaré del retorn dels dies de vacances i assumptes propis als funcionaris de 
l’Ajuntament de Cabrera. Com bé sabeu, si no ens en recordem us en faig cinc cèntims, l’any 
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2012 el Govern espanyol, presidit per Mariano Rajoy, va dur a terme una sèrie de mesures i 
ajustaments que afectaven directament els drets dels treballadors públics. Es van suprimir 
concretament els dies d’assumptes propis i de vacances a aquelles persones, aquells 
servidors públics que per la seva antiguitat gaudien d’alguns dies més, podem dir com a 
premi. A finals de 2015 i abans de les eleccions, l’executiu espanyol va anunciar que es 
podien retornar aquests drets, però deixava en mans dels ajuntaments la decisió final de 
quan i com fer-ho. 
 
L’ajuntament de Cabrera, pel que fa als dies personals i als dies addicionals de vacances a 
aquells servidors públics que per la seva antiguitat hi tinguin dret, avui ens hem reunit 
l’ajuntament, o sigui, els regidors amb l’alcalde i concretament jo i els representants sindicals, 
amb la mesa negociadora de matèries comunes, i hem decidit aplicar-ho a partir d’aquest 
2016.  
 
Res més. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que condicionant que els dies afegits de vacances els hauran de fer 
obligatòriament en dies que marqui l’equip de govern, en ponts concretament, per garantir 
d’aquesta manera el bon funcionament de l’organització. 
 
Molt bé. Gràcies, Núria. 
 
Donem ara la paraula al regidor d’Obres i Serveis, Enric Mir. Quan vulguis, Enric. 
 
El Sr. Mir manifesta que gràcies.  
 
Bé, el primer tema del qual he d’informar, que suposo que tothom ja ho haurà vist quan venia 
cap aquí, és les obres de la B-502. Són unes obres que el projecte era de l’octubre del 2014, 
l’havien presentat i encara no sabíem quan les farien, i al final ens van donar la grata 
sorpresa el dilluns que ens vam trobar que havien començat, val? Ja feia temps que a les 
comissions d’Obres vosaltres ho preguntàveu i nosaltres volíem informar, però és que 
realment no ens ho van dir, ens van venir, es van presentar i van començar a fer-les. Clar, 
ara que han començat, després de dos anys, no els direm que se’n vagin.  
 
Les realitza la Diputació de Barcelona, han començat el dilluns, i té una previsió d’uns tres 
mesos, val? Ens han garantit o ens han dit que realitzaran els menys possible de talls de 
circulació, ja que és una carretera molt concorreguda, i que seran talls #(1:15:20) i que 
intentaran detallar-los amb temps perquè la gent ho pugui saber.  
 
Són unes obres de millora de drenatge i de contenció a la carretera entre la rotonda d’accés 
de Vilassar i la rotonda d’accés al centre urbà de Cabrera de Mar.  
És un projecte, com ja he dit, que l’octubre del 2014 s’havia presentat, i es preveu la 
formació de cunetes i alguns casos de col·locació de reixes de captació i col·lectors a sota. 
També es col·locaran barreres de seguretat en diversos trams, situats a uns 0,75 metres de 
la línia blanca, es realitzarà una actuació de senyalització vertical limitant tot el tram a una 
velocitat màxima de 50 quilòmetres per hora, per les seves característiques preurbanes, i es 
procedirà en alguns trams a desmuntar les viones existents i incompatibles amb la solució 
projectada, i a enderrocar els trams de cuneta que quedaran afectats per l’actuació. La 
totalitat dels terrenys inclosos en l’àmbit de l’obra són públics i no afecta cap persona 
particular, val? Jo us aniré informant de com van les obres, i ja dic, el previst són uns tres 
mesos.  
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El següent tema per informar és el tema que ens van concedir una subvenció per instal·lar 
un punt de càrrega ràpida. Vosaltres ja sabeu que aquest govern està molt compromès amb 
el tema de la sostenibilitat, és un dels temes que ja l’anterior regidor havia estat portant-lo, i 
ara estem recollint els fruits de tot aquest treball.  
 
Ens han concedit una subvenció de 17.921,24 euros, i tenim un pla per executar-lo, que és 
abans de l’estiu. La setmana que ve ja tenim reunió amb tres empreses que es dediquen a 
això per començar a mirar a veure com es pot fer. (Veu de fons.) Càrrega ràpida de vehicles 
elèctrics. (Veu de fons.) I regidora. És que sóc una mica nou, jo.  
 
Després, un altre tema. El tema de la brossa, de la recollida de residus. L’1 de febrer, d’aquí 
disset dies, comença el nou servei de recollida de residus. Ja estem preparant uns tríptics 
per fer arribar a la gent totes les millores que s’han fet, amb la informació i intentant donar la 
màxima informació possible del nou servei i de les coses que s’aniran millorant en aquests 
pròxims mesos. 
 
 Hi ha un termini d’uns sis mesos que tenim amb l’empresa concessionària, en el qual es 
faran uns canvis de contenidors, tots els contenidors es canvien. Es posen dos nous 
camions, es faran uns tancaments de deu illes, que hem de decidir i veure quines són les 
més adients, i intenten buscar les millors ubicacions dels contenidors, aprofitant ara que s’ha 
de fer el nou servei. I a més, adequarem els espais malmesos de llocs que estan una mica 
per treure els contenidors i per a l’accés, val? Tot això, ja dic, es farà en els propers sis 
mesos, i us tindrem també informats, val? 
 
I un tema que m’ha arribat avui, justament aquesta tarda, aquest matí a última hora, és que 
el Parc Serralada Litoral, de les actuacions que fa cada any, hi ha una actuació que afecta a 
Cabrera, que és el tema de la Font Picant, val? Me l’he mirat i per resumir, que ja us tindré 
més informats, és que s’adequarà la plataforma del terraplè i la creació de pendent del 
drenatge de les aigües pluvials, respectant la mota natural perimetral, i s’agilitzarà la 
normativa d’equipament de l’àrea d’aparcament. S’adequarà tot, val?  
 
Això es preveu que no es faci ni expropiacions ni altres ocupacions temporals que les 
derivades del dipòsit de materials i maquinària, durarà uns dos mesos, i l’import d’això és 
d’una actuació que serà aproximadament d’uns 1.275 euros. He oblidat dir-vos que l’actuació 
de la Diputació puja quasi 200.000 euros, 198.476 euros, o sigui que és una obra bastant 
considerable, val?, que la paga la Diputació.  
 
No tinc cap cosa més per informar.  
 
El Sr. Alcalde manifesta que moltes gràcies, Enric.  
 
A més m’agradaria remarcar, perquè és un tema que portem vivim i reivindicant des de fa no 
sé si sis o set anys, que l’obra aquesta de la carretera d’Argentona permetrà donar seguretat 
als molts vianants i bicicletes que transcorren per aquesta carretera, i ajuda d’alguna manera 
a apropar el nucli urbà del Pla de l’Avellà amb el centre del poble d’una manera segura per a 
moltes persones. És una llarga reivindicació d’aquest ajuntament, que feliçment tard però 
veu la llum, i esperem, doncs, que sigui ben acollida per tothom, perquè serà una millora 
important per al poble. 
 
Bé, per part meva voldria començar, abans d’informar d’un parell de coses, per desitjar força 
sort i encert al nou Govern de la Generalitat de Catalunya, que s’ha constituït avui mateix, i 



 
 

  

28 
 

particularment al seu president, el molt honorable senyor Carles Puigdemont.  
 
I passats a informar, informar primer que dins de les mesures que hem decidit prendre com a 
retorn d’aquells drets que el Govern estatal els va prendre en el seu dia als treballadors l’any 
2012, hem decidit retornar la paga extra del 2012, el que queda que se’ls havia de retornar, 
que és un 75 per cent aproximadament, dins d’aquest mes de gener, concretament la 
setmana que ve.  
 
Gràcies a la situació de bonança econòmica de què gaudeix aquest ajuntament, i d’una 
tresoreria fluida, doncs, ens podem permetre el retorn d’aquesta paga extra de l’any 2012, 
cosa que pocs ajuntaments podran fer efectiva en aquest mes de gener, però 
afortunadament l’Ajuntament de Cabrera de Mar sí que ho farà, i pensem que és una bona 
cosa per a tots els treballadors, i que això anirà en benefici de tot el poble, en tant que els 
nostres treballadors són servidors públics igual que nosaltres, no? Per tant, si els tenim 
contents, doncs, això ha de repercutir en el benestar de tothom. 
 
I per una altra banda, informar que fruit del compromís adquirit i aplicat en aquest primer any 
ja de no augmentar l’IBI, doncs, això ens permet poder pressionar altres empreses de 
serveis, si més no a les que tenen una concessió amb l’ajuntament, per dir que tampoc 
augmentin les seves tarifes.  
 
I us volíem traslladar que recolzant-nos justament en aquesta decisió de no augmentar la 
pressió fiscal, hem pogut negociar amb SOREA, que és l’empresa subministradora d’aigua, 
perquè no ens pugi les tarifes aquest any. Pensaven fer un augment del 4,5 per cent, però 
reforçant-nos en aquest argument hem aconseguit que ni aquest any ni el que ve ens 
apliquin cap augment de les tarifes, i pensem que això és una bona cosa, i us ho volíem 
també traslladar. 
 
Molt bé, dit això, doncs, donem la paraula als membres dels altres grups que no estan al 
govern. Comencem pel senyor Daniel Meroño, del Partit dels Socialistes de Catalunya. 
Endavant. 
 
El Sr. Meroño manifesta que sí. Aviam, una vegada ja haver-lo felicitat per la disposició a 
aprovar aquesta moció, i una vegada s’ha aprovat per majoria, jo voldria afegir una sèrie 
d’aclariments, ara sí, ja no com a pare sinó que ja anem al tajo, com a Grup Municipal 
Socialista.  
 
En el debat que hi ha hagut..., evidentment no llegiré, s’ha arribat a un consens i seria molt 
lleig ara que jo tragués la moció anterior, només faltaria, s’ha arribat a la moció a què s’ha 
arribat i tots estem molt contents, eh?, però jo sí que voldria afegir una sèrie d’aclariments, 
perquè aquí hi ha un context d’això. Aquí hi havia dues línies vermelles, que una era l’escola 
Sant Feliu, i l’altra línia vermella era el tema del Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat.  
 
Aviam, són dos aspectes que estan ben lligats. Un és conseqüència de l’altre, per tant, 
separar-los és molt difícil. Jo els donaré algunes dades objectives. Són numèriques, perquè 
valorin primer si les retallades afecten igual o no a l’escola concertada pública, i si el paper 
del departament es pot considerar com a exemplar, eh? 
 
Mireu, aquest curs a Catalunya hi ha 1,56 milions d’alumnes no universitaris. Vol dir escola 
pública primària, escola concertada primària, escoles de FP, etcètera, els quals rebran 
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formació en el sistema educatiu català amb una plantilla de 1.500 docents menys que el 
2011, mentre que els alumnes que han entrat en el sistema en aquest temps han estat de 
30.000 més. A això cal sumar-li que aquest curs han començat 996 barracons repartits en 90 
centres a tot el territori, i 5.120 docents incorporats el mateix dia de l’inici de l’activitat lectiva 
al centre, que va ser el dilluns 15 de setembre.  
 
Les retallades en educació no han afectat de la mateixa manera a tothom. Respecte a l’any 
2009, la reducció de la despesa en concerts per estudiant va ser, en escola concertada, de 
227,4 euros, mentre que la mitjana d’ensenyaments no universitaris, la mitjana de rebaixa 
era de 493,5. Aquestes dades són de l’anuari de la Fundació Bofill, eh?, no estan extretes de 
cap programa electoral polític. D’aquesta manera poden valorar vostès si la despesa, la 
retallada és la mateixa en escola concertada que en escola pública. 
 
I després hi ha un altre aspecte que també hem parlat: l’escola concertada és menys 
vulnerable que l’escola pública. I posaré un exemple. Hi insisteixo, no és un atac a l’escola 
Sant Feliu, jo respecto absolutament l’escola Sant Feliu, però és cert que l’any passat vam 
patir una retallada, una de les línies va deixar d’estar concertada. Doncs, aquest concert que 
va deixar de posar la Generalitat, el va posar a la parròquia. Amb tot el dret és una escola 
privada i pot fer el que li doni la gana, una escola pública això no ho pot fer. Els pares s’han 
de menjar..., el centre s’ha de menjar amb patates la retallada.  
 
Bé, doncs, quant a la Generalitat de Catalunya, l’àmbit educatiu, l’any 2015 els pressupostos 
en educació, en ensenyament són un 17,6 per cent inferiors als de l’any 2009, i s’hi destinen 
800 milions menys a la pública que en el 2010. Redueixen a zero la partida per a les llars 
d’infants, i en un 41 per cent la partida destinada al finançament de les escoles de música i 
dansa. Catalunya és la catorzena comunitat autònoma de disset en inversió pública en 
ensenyament. Això sí, els pressupostos d’aquest any destinen un 17 per cent més que els 
anteriors a concerts educatius. Són uns 150 milions d’euros, dels quals, un terç anirà als 
sous dels treballadors i 100 milions als comptes de l’equip directiu de la patronal d’aquests 
centres privats. Bé, sense fer més valoracions i més dades numèriques, vostès ja poden 
valorar si el Govern prioritza o no prioritza les escoles privades i concertades respecte a 
l’escola pública. Jo crec que és evident. 
 
Després, un altre tema que volia treure és el tema de les viles grogues, o assemblea groga, 
o digues-li com vulguis. L’any passat, l’AMPA també va intentar entrar una moció, en el 
mandat anterior, que era d’insubmissió a la LOMCE i de declaració de la vila com a Vila 
Groga. No va prosperar, el mandat anterior hi havia el PP, hi havia un altre regidor 
d’Alternativa Independent. Potser no era la millor situació, però jo el que proposo, i ja que 
estem tots tan predisposats, i bé, estem parlant d’aquestes mocions, que es valori, diguem-li 
Vila Groga, al final el tema groc senzillament és un suport institucional a l’educació pública, 
l’ensenyament públic. Llavors, valorem la possibilitat de declarar Cabrera vila defensora de 
l’ensenyament públic. 
 
Jo li dic, senyor Mir, hi ha viles com Palamós, Vacarisses, l’Hospitalet, Terrassa, Cerdanyola, 
que ho són, amb vots a favor de Convergència. Vull dir, és absolutament transversal. Jo el 
que li vull treure és dramatisme al tema de l’assemblea groga i les samarretes grogues, vull 
dir, no és més que..., diu el que diu, defensa l’educació pública, voldria desdramatitzar el 
concepte que té la gent d’aquest tema, eh? I bé, ho deixo obert, i m’agradaria obrir un debat 
en aquest aspecte, no només per les dues mocions que hem presentat avui, sinó per un altre 
tema, que és redundant, que és el tema de l’escola bressol. Ho haig de dir i em sap greu, 
perquè a més és important, perquè, tu després em corregeixes, Montse, però jo crec que 



 
 

  

30 
 

s’acaba el conveni aquest any, no?, s’ha de renovar la concessió amb CLECE? (Veu de 
fons.) l’any passat. Bé, CLECE, cavall de cartró. Sí. CLECE, cavall de cartró. CLECE és una 
multinacional del senyor Florentino Pérez. Li podem dir cavall de cartró, li podem dir com 
vulguis, però al final és el que és. 
 
Ha marxat una altra professora de l’escola bressol de La Marinada. Semblava que aquest 
any les coses funcionaven bé, i bé, seguimos por los mismos derroteros. Llavors, se’n van 
les professores, amenaçades, que si critiquen el centre o critiquen el servei no seran 
indemnitzades i les portaran a judici, etcètera. Hi ha molta mala maror. Els pares es tornen a 
queixar, hi ha pares que han canviat els nens del centre. De l’any passat hi ha pares..., 
aquest any hi ha hagut pares que han canviat el nen de centre. Jo, quan dic d’obrir una taula 
de debat en l’educació pública a Cabrera, és per tots aquests temes, eh? Bé, jo el tema del 
bloc educació ja el deixo aquí. Algú ho havia de dir, no?  
 
Més temes. Les obres de connexió, Enric –les obres de connexió. Jo, com que sé com van 
les licitacions de les obres amb una entitat supramunicipal, ja sé que l’ajuntament és l’últim 
que s’assabenta. L’obra, però el projecte el teníeu. Jo li pregunto als altres companys: 
coneixíeu el projecte? Tampoc. I el projecte el teníeu. Els serveis tècnics el tenien. 
Considerant que és l’obra de connexió més important de vialitat entre els nuclis de dalt i el 
barri de baix, home... I s’ha parlat molt, eh?, s’ha parlat molt en el programa electoral, i bé, 
s’ha fet molt de debat amb això. Home, jo crec que es podia haver informat la resta de grups. 
Les obres, hi insisteixo, ho entenc, però almenys haver valorat el projecte, o sigui... No sé. 
Bé, ja opinaran ells.  
 
El tema dels Serveis Socials. Bé, jo faig de transmissor del que diu la gent, que, hi insisteixo, 
m’ho diuen a mi com t’ho podrien dir a tu, eh? Hi ha gent que es queixa que se’ls ha tret el 
ioga i la gimnàstica. El ioga aquí dalt i la gimnàstica allà baix. Eren activitats que estaven 
finançades o subvencionades per l’ajuntament, i s’han tret. Bé, ja ens explicaràs. Jo t’ho dic. 
Espera que acabo, i... 
 
Sobre SOREA, bé, considerant que paguem l’aigua el triple de car que a Vilassar de Mar i el 
doble quasi que Argentona, que tenen companyies d’aigües municipals, doncs, només 
faltaria que a sobre ens volguessin... A mi em sembla un escàndol que ens vulguin pujar un 
4,5 per cent aquest any, però vaja, era per fer un crit al cel, eh? Ja, ja. Bé, hagués sigut 
escandalós. És al revés, eh?, pel que s’ha de treballar és per reduir la taxa d’aigua en aquest 
municipi, i ja li demostraré que ho podem fer. Ja ho veurà.  
 
Què més? Bé, de moment ho deixo aquí.  
 
El Sr. Alcalde manifesta que bé, abans que li contesti la Maria José, jo el capítol 
d’Ensenyament, que estem d’acord en moltes coses, només tres petits apunts. Primer, vostè 
parla de retallades, nosaltres el que esperem és que quan Catalunya sigui independent 
passin dues coses: primer, que disposem de més recursos, cosa que evitarà haver de fer les 
retallades, i després, que gràcies a la prosperitat, també les famílies puguin tenir més fills i la 
natalitat ajudi a què no s’hagin de tallar línies ni tancar línies d’escoles. Per tant, esperem 
que això passi ben aviat. 
 
Pel que fa a Vila Groga, jo ara no recordo la proposta que ens va fer vostè, podem tornar-ho 
a mirar, però el que no ens agradaria és entrar en temes ideològics, de defensa de l’escola 
pública.  
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A veure, a Cabrera concretament tenim la sort de gaudir de dos excel·lents escoles: una és 
pública, i està ubicada al Pla de l’Avellà, i l’altra és concertada i té una història i un 
arrelament molt fort en el poble, i està ubicada en el centre urbà. I l’Ajuntament de Cabrera 
de Mar i el seu govern el que fan és defensar per igual les dues, perquè entenem que és una 
sort i és un privilegi que té el poble, i això és el que farem. Si li hem de dir Vila Groga o groga 
i verda no ho sabem. Podem mirar-ho, però pensem que és això, que tenim la gran sort de 
tenir aquestes dues escoles, i el que farem el govern actual, i estic segur que la majoria de 
grups pensen el mateix, és defensar les dues. La regidora d’Ensenyament també li 
comentarà alguna cosa al respecte. 
 
La Sra. Reig manifesta que referent al tema de la treballadora, nosaltres entenem que és un 
tema de relació laboral entre l’empresa i la treballadora. En el cas que la treballadora 
consideri vulnerats els seus drets, crec que hi ha molts mecanismes legals avui en dia per 
defensar-se. Nosaltres hem obert converses amb l’inspector, senyor Monclús, amb la 
direcció i amb l’empresa, i aquí, entre el públic hi ha pares de l’escola bressol. Jo avui he 
estat cinc hores a l’escola bressol, cap pare..., hi ha quatre famílies que vénen, que són les 
que aquest any surten, de 2-3 anys, i són els quatre pares que estan movent tot. De les 
altres famílies, ningú.  
 
Ara precisament estan preparant un document que presentaran per demostrar que no hi ha 
mal ambient. He parlat amb totes les educadores, he parlat amb famílies, i aquí hi ha famílies 
que estan assistint, i ningú, no hi ha ni mals ambients, ni res. La persona que ha marxat era 
de l’equip anterior, que havia treballat amb la directora anterior. Era un sistema i ara és un 
altre tipus de sistema. Ella no s’hi veu bé i ha plegat, però de totes maneres jo crec que una 
treballadora a la qual se li ha arreglat inclús l’atur, tampoc ha marxat ni amenaçada ni res.  
 
El Sr. Alcalde manifesta que només, si em permets afegir Montse, perdona, eh?, perquè 
tothom ho entengui. Clar, a veure, això és una concessió externa, l’ajuntament no té 
l’explotació directa de l’escola bressol, i és una concessió que en el seu dia es va adjudicar, 
després d’un procés obert de licitació, al qual es pot presentar el senyor Florentino Pérez 
com es pot presentar qualsevol altre. Un procés obert. Parlem de transparència, 
d’adjudicació, i justament el que no podem dir és “no, a aquest senyor no li adjudico perquè 
no m’agrada.” Igual que no podem dir “li adjudico a aquest perquè és el meu germà, o és fill 
de no sé qui”, tampoc pots dir “a aquest no li adjudico perquè no m’agrada”. No. Si parlem de 
transparència en les tramitacions administratives i la política, hem d’aplicar-la per a tot.  
 
I a partir d’aquí, nosaltres què hem de fer i què hem fet, dedicant-hi moltes hores, com diu la 
regidora? Doncs, parlar amb l’empresa que té la concessió de l’escola bressol La Marinada, 
per tal de fer-los veure que és important que tinguin la millor comunicació possible amb els 
pares, que encara que hi hagi un sector molt minoritari de pares descontents s’ha de treballar 
per tenir-los contents, i que tinguin la màxima sensibilitat amb les peticions i amb les pors 
que tenen els pares, que tendeixen a ser creixents en els darrers anys per un 
sobreproteccionisme social dels fills, avui es debatia a la tele, no ho dic jo –ai, a la ràdio, 
perdó– es tendeix, pel fet de tenir menys fills respecte a altres èpoques, a una 
sobreprotecció. Això es deia en una tertúlia aquest matí, eh?, jo no ho puc dir perquè no en 
tinc, de fills. Però sembla ser que és una tendència, i, per tant, els pares tenen pors que 
abans no tenien, i ara s’ha d’estar més atent. Doncs això ho hem d’acceptar, és una realitat 
social que ha canviat, no podem posar de cara, i, per tant... 
 
El Sr. Meroño manifesta que Jordi, són els professionals, els professionals els que marxen. 
No només els pares treuen els nens, els professionals, que són els que saben, marxen.  
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El Sr. Alcalde manifesta que bé, però en els professionals..., nosaltres no podem entrar aquí.  
 
El Sr. Meroño manifesta que el canvi de sistema que diu la Montse, jo et dic quin és el canvi 
de sistema: que abans si portaves el nen a dos quarts de nou, doncs entrava i no et 
cobraven. Ara et cobren el ..., com és diu?, la permanència te la cobren religiosament. Una 
altra cosa de què es queixen és que abans els nens dormien cadascun, per edats, al migdia 
en diferents aules, i ara els tenen a tots junts. Si són les mateixes... 
 
El Sr. Alcalde manifesta que hem de garantir que compleixen allò que està establert en el 
contracte. Que millorin la comunicació i la sensibilitat més enllà dels temes legals. 
 
El Sr. Meroño manifesta que Jordi, és el “dia de la marmota”. Això que diu la Montse l’any 
passat ja ho deia. O sigui, si el rio suena agua lleva. Doncs, si estem dos anys dient el 
mateix discurs i tornen a haver-hi problemes, home, jo crec que... 
 
El Sr. Alcalde manifesta que anem a tancar-ho ràpid. Què hauria de fer segons vostè 
l’ajuntament? 
 
El Sr. Meroño manifesta que o sigui, almenys no haver renovat la concessió a aquesta 
empresa. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que perdó, no es pot, no estan incomplint res –no estan incomplint 
res. L’ajuntament no pot entrar en la relació d’una empresa amb els seus treballadors, que té 
concessionada externament. No podem entrar en si els obren expedient o no els obren 
expedient, si és més permissiu o és menys permissiu amb la puntualitat dels treballadors. En 
això no podem entrar-hi, nosaltres. El que ha passat és que la directora actual és més 
estricta, entre cometes, que el que era l’anterior. Llavors, hi ha treballadors que s’hi han 
adaptat i hi ha treballadors que no. I nosaltres en això, com a ajuntament, no hi podem fer 
res, absolutament res. Escoltar-los i... 
 
El Sr. Meroño manifesta que no, senzillament que va en detriment del servei –va en 
detriment del servei– i és així, al final estem parlant... 
 
El Sr. Alcalde manifesta que això no està contemplat com una clàusula que permeti tallar la 
concessió, per exemple. Llavors... 
 
El Sr. Meroño manifesta que donar un servei dolent no és motiu...? 
 
El Sr. Alcalde manifesta que és que no donen un servei dolent.  
 
El Sr. Meroño manifesta que bé...  
  
El Sr. Alcalde manifesta que no, no. Però bé, és igual, seguim estant-hi a sobre, perquè el 
que ens interessa és que estiguin tots els pares satisfets, no la majoria sinó tots. Molt bé, què 
més?  
 
La Sra. Cortada li volia comentar alguna cosa també, que ha comentat. 
 
La Sra. Cortada manifesta que sí.  
 
Sobre el tema de la gimnàstica i del ioga, no? A veure, a la gimnàstica de manteniment 
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s’estaven duplicant serveis. Aquí, a Cabrera, tenim el casal de gent gran, que està situat on 
està situat. Llavors, vam considerar que la duplicació de serveis no es pot mantenir, per tant, 
com que és la gimnàstica de manteniment dirigida a la gent gran i tenim els locals, doncs, es 
fa aquí. 
 
Quant al ioga, es va retirar l’any passat perquè hi havia una quantitat de persones que no era 
suficient per cobrir la despesa que suposa fer-ho, i vam decidir començar-lo a fer aquest any. 
Què ha passat aquest any? Que resulta que està... Totes les activitats, que quedi molt clar, 
estan subvencionades per l’ajuntament, perquè cap preu públic que es demana cobreix el 
100 per cent. Per tant, la subvenció de l’ajuntament davant de totes aquestes activitats 
existeix. Què ha passat amb el ioga? S’ha ofert i es demanen 10 euros al mes de pagament.  
 
No s’ha apuntat gent, val? És això. Però que s’ha ofert, s’ha ofert. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que gràcies.  
 
Molt bé.  
 
Donem la paraula al senyor Antoni Abel, per si té alguna pregunta o comentari a fer del que 
consideri.  
 
Endavant. 
 
El Sr. Abel manifesta que a veure. Ens congratula que respecte al Pla estratègic de la Riera 
d’Argentona, que finalment es vagin mancomunant serveis amb altres municipis, que creiem 
que és el que s’ha de fer. A veure si es fa el mateix també amb els equipaments, que 
estalviaríem molts diners, perquè tanta dispersió d’equipaments, això no és correcte. És un 
assumpte que moltes vegades ja he dit, eh? 
 
També ens congratula que s’hagi arribat a un conveni amb la Fundació Burriac, i que siguem 
nosaltres els que gestionem més o menys l’espai, perquè estava molt degradat perquè ells 
no feien res. Per tant, crec que és un bon d’això... 
 
I igualment, respecte a la subvenció per al punt de recàrrega de vehicles elèctrics, està molt 
bé però clar, jo el que dic és que aquest any els pressupostos no contemplen ni un euro per 
a canvi d’enllumenat, per anar canviant a bombetes de led, que representen un gran estalvi, 
tant econòmic com per al medi ambient. Per tant, crec que ja que tenim una subvenció 
d’això, es podia destinar aquesta subvenció a aquest altre concepte, ja que aquest any no 
havíeu posat res, eh? Al cap i a la fi això també suposarà un estalvi en la despesa 
d’electricitat.  
 
A veure. Respecte al casal d’avis, els Serveis Socials. A veure, a mi m’agradaria, perquè 
dones molta informació de l’atur, que està molt bé i ho esteu fent molt bé, de fa anys que ho 
estem fent molt bé tot el tema de l’atur, i, per tant, tenim un atur molt baix, però pel que 
respecta..., i Promoció Econòmica i tal, però pel que respecta als Serveis Socials i el casal 
d’avis no tenim molta informació. A mi m’agradaria que ens expliquéssiu, per exemple, el 
grau d’ocupació que tenen totes les activitats que es fan i quantes se’n fan. Perquè clar, en el 
web posa “fem tot això”, o “farem tot això aquest any”, però al final això no sabem com 
acaba, no sabem quins són els que ja no es tiraran endavant perquè no hi ha prou ocupació, 
quins més, quins menys. Per tant, ens agradaria que ens informéssiu. 
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Igual que, per exemple, dintre d’aquests serveis, l’estança de dia, si està funcionant, no està 
funcionant. El servei de menjador, si funciona o no funciona, eh? Jo crec que això s’ha de dir, 
s’ha d’informar i ha de sortir a la web a més a més, perquè potser hi ha gent que s’animarà, 
no? Diuen “ostres, va, ens animem”. En fi, crec que falta una mica d’informació al respecte. 
 
A veure, a la Montse, bé, i a tu també, les dues potser, perquè clar, és un assumpte que és 
de Patrimoni i Promoció Econòmica, crec que fifty-fifty. A veure, a la web de diba hi ha mapes 
de patrimoni cultural i arqueòlogic de tots els municipis, en aquest cas de tota la província, 
però respecte al Maresme, que és on estem nosaltres, veig que la majoria de pobles, estan 
Argentona, Cabrils, Alella, Masnou, Premià de Mar, Vilassar de Dalt, etcètera, tots surten. I 
dic “ostres, Cabrera de Mar no té res”.  
 
Resulta que nosaltres, que tenim potser el millor patrimoni davant d’aquests, no hi sortim. 
Llavors, busco, miro, i llavors veig que el 2014 es va fer un pla d’infraestructures bàsiques 
per tirar endavant tot el que és el tema de promoció turística del nostre poble, no?, com per 
exemple la web de “Gaudeix Cabrera”. I diu, entre altres coses, que hores d’ara, segons les 
dates, ja hauria d’estar fet i recollida tota la informació dels pobles del voltant al respecte, i 
l’actualització del portal diba, el portal de GentCat i altres. Això crec que hem de posar-ho en 
marxa i mirar-ho, perquè que no sortim aquí nosaltres no està bé, eh? O sigui que mireu a 
veure com està, i com és que això no s’ha seguit endavant, amb aquest tema, i és important 
que estiguem a tots els llocs de consulta. 
 
I per acabar, la B-502. Home, a la B-502 el que farà la Diputació és una millora evident, 
facilitarà i donarà més seguretat a la gent que circuli per la carretera, que pugui caminar fins 
a baix. Ara, no apropa el Pla de l’Avellà, no apropa els nostres indrets, eh? Apropa Vilassar, 
Vilassar sí que l’apropa, però el Pla de l’Avellà no l’apropa, perquè el Pla de l’Avellà, el camí 
més ràpid i el millor camí que hi ha és pujar per la Riera dels Vinyals.  
 
Per tant, aquí és on s’ha de treballar i seguir treballant per aconseguir que sigui aquest, que 
aquest és el que realment apropa, tant el col·legi, per exemple, per als nanos que hagin de 
baixar i vulguin baixar caminant, no els fas donar tota la volta per la B-502, per al final tornar 
enrere. Per tant, això és el que s’ha de mirar. I després jo diria mirar d’arreglar l’assumpte 
d’arribar fins el Mas Terrillo, que aquest és un punt important que heu de tirar endavant. 
 
Bé, i després res més, només que tingueu una bona festa major de Sant Vicenç tots, i que tot 
vagi molt bé. 
 
El Sr. Mir manifesta que sí.  
 
Mira, Toni, nosaltres aquest tema el tenim molt en compte. Precisament en tot el tema del 
Pla de l’Avellà estem intentant que es pugui fer tot l’enllumenat, ja sigui tal com vas tu 
començar, per poder posar totes les llums amb eficiència i sostenibilitat, i estem treballant en 
demanar subvencions a la Diputació i a l’ICAE. Però per a aquestes subvencions primer has 
de tenir els diners, fer les inversions, i llavors te la poden donar. Però ja estem a sobre del 
tema, perquè és una de les prioritats que tenim, i acabar la feina que vas començar tu. 
 
El Sr.  Abel manifesta que per això deia que malauradament aquest any no s’ha destinat en 
el pressupost ni un euro, ja que ara rebeu una subvenció de 17.000 euros, si no ho he entès 
malament. 
 
El Sr. Mir manifesta que és que no és específicament per allò, eh? 
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El Sr. Abel manifesta que sí, però com que ja els tenim, ja teníem un pressupost per posar 
aquests punts, no?, i no comptaves amb la subvenció, no?  
Per tant, tindrem una resta. Això és molt fàcil, eh? Passen els diners aquests..., com que ara 
no ens faran falta tots podem passar-los a seguir canviant bombetes, crec jo. Perquè el 
problema està aquí, perquè com que el senyor alcalde, el Jordi, va dir: “Escolta, no, és que 
estem esperant per canviar a leds que hi hagi una subvenció.” Però clar, després jo he estat 
pensant i dic: “Home, si no té uns diners en el pressupost per canviar leds, difícilment –
difícilment– si hi ha la subvenció podrem acollir-nos. Haurem d’esperar-nos al proper any, a 
veure si n’hi ha una altra.”  
 
El Sr. Alcalde manifesta que no, no és així.  
 
No és que estiguem esperant a veure si hi ha una subvenció, no, no. Treballarem per 
aconseguir subvenció del 100 per cent de la substitució que fem, o de concessions de crèdits 
tous d’una part de la inversió, i per això no ha anat en el pressupost d’aquest any. Perquè si 
va en el pressupost d’aquest any, podent-ho pagar una administració perquè ho hem de 
pagar nosaltres? És això el que estem fent.  
 
De tota manera pensi que ara estem col·locant els leds que vam aprovar con a inversió l’any 
2014.  
 
El Sr. Abel manifesta que sí, sí, encara segur que en queden per col·locar. 
  
El Sr. Alcalde manifesta que vam estar un any havent-ho aprovat sense comprar-los.  
 
Vull dir que... 
 
El Sr. Abel manifesta que bé, però és que van comprar molt més barats i es van poder 
comprar molts més. Perquè clar, això també és un problema, que s’ha arribat a un moment 
en què els preus ja estan... 
  
El Sr. Alcalde manifesta que preus baixos... 
 
El Sr. Abel manifesta que no, no, ara estan molt estabilitzats, ja et surt més barat un led que 
una bombeta de baix consum, perquè la fabricació és molt més barata, la d’un led que una 
bombeta de baix consum, o de vapor de sodi, que són les que posem normalment quan fem 
canvis, eh? 
 
El Sr. Alcalde manifesta que del tema dels tallers i ocupació, d’això vols comentar alguna 
cosa tu, Maria José?  
 
La Sra. Cortada manifesta que de tot el tema de les dades del casal i tal prenc nota, i en el 
pròxim ple li donaré resposta. 
 
Per altra banda, el tema del turisme, sí que és cert que avui se m’ha passat i volia comentar-
ho, se’ns ha concedit que... (Per raons tècniques no ha quedat enregistrada aquesta part.) 
 
Això, que se’ns ha concedit una subvenció tècnica per preparar el Pla director de Turisme, 
que s’havia demandat ja a principis del 2015. Vam tenir converses al setembre..., perquè 
clar, sense un pla director que ens marqui una mica el camí de què es pot fer i què no es pot 
fer, què tenim, què no tenim, etcètera, etcètera, doncs, evidentment hi ha coses que no es 
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poden fer. 
 
Respecte al tema de les pàgines aquestes, també mirarem a veure per què no hi som, i què 
es pot fer. Ja l’informarem. I del pla director més profundament donaré la informació en el 
pròxim ple. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que una cosa només, a efectes pràctics, si em permet.  
 
La informació que vol saber el senyor Abel sobre ocupació de tallers, cursos i demés, jo 
proposo que ens digui exactament què vol i vostè li faciliti, no cal que sigui en el ple. Millor a 
efectes pràctics, no? 
 
La Sra. Cortada manifesta que ah, sí, sí. 
 
El Sr. Abel manifesta que ...tenim molta informació a la web, i a la web hi hauria d’haver 
també aquesta informació, estar a l’abast de tothom. O sigui, crec que és una qüestió que la 
gent estigui informada, eh? Vaja... 
 
La Sra. Cortada manifesta que a la web sí que es dient.  
 
El Sr.  Abel manifesta que i bé, que això dóna claredat, no? 
 
El Sr. Alcalde per manifesta que a la revista s’informa també, i... 
 
La Sra. Cortada manifesta que també, sí. 
 
El Sr. Abel manifesta que bé, però, a veure, si hi ha uns serveis, doncs quins hi ha i com 
estan, i si funcionen realment o fins a quin punt hi ha documentació. O alguns que potser 
resulta... 
 
La Sra. Cortada manifesta que es publiciten cada tres mesos, tots els serveis que es fan. 
 
El Sr. Abel manifesta que a la web per exemple posa ioga, i ara dius “no, ioga no hi havia 
prou gent”. M’entens? Clar, en canvi a la web posa que es fa ioga. 
 
La Sra. Cortada manifesta que això del ioga ha sigut ara, aquest any. Vull dir que pocs dies 
hi ha hagut per poder publicitar-ho. 
 
El Sr. Abel manifesta que escolta, que jo no hi entro. Crec que és una qüestió de claredat, 
eh?, de donar informació.  
 
La Sra. Cortada manifesta que d’acord.  
 
 
El Sr. Alcalde manifesta que com que no tenim res a amagar, doncs donarem la informació, 
cap problema. 
 
El Sr. Abel manifesta que per això. És que el que crec és que s’ha d’informar.  
 
I per la resta, bé, el tema del web ja us el mirareu, i ja... 
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I respecte al pla director aquest que s’ha de fer, doncs, em sembla molt bé, però vull dir, tot 
això no té res a veure amb el pla director. El pla director va a banda i el que s’ha d’anar fent 
quan es tingui és que haurà de seguir les pautes que marqui, evidentment. I hauran de posar 
les peles que calgui, perquè clar, el pla director està molt bé, però si no ens donen diners per 
arreglar tots els closos ho tenim fotut, eh?, per molt pla director que tinguem. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que és la base de tot això.  
 
Molt bé.  
 
Donem la paraula a Gent per Cabrera. Senyora Maluquer, endavant. 
 
La Sra. Maluquer manifesta que sí. A mi també m’agradaria, abans de Vila Florida, que 
fóssim una vila groga però en qualitat d’ensenyament i de... Penso que segurament seria 
molt útil. Sé que aquesta moció que es va presentar en contra de la LOMCE no la vam 
aprovar finalment perquè també s’hi barrejava tot el tema del català, de les hores de català a 
les escoles i tot plegat. Ara ho dic de memòria, eh?  
 
El Sr. Meroño manifesta que hi havia un problema de comunicació entre l’AMPA i... Sempre 
és un problema de comunicació.  
 
La Sra. Maluquer manifesta que bé, des d’aquí jo dic que els regidors estem a disposició. En 
els butlletins surten els nostres correus electrònics i els telèfons, vull dir que qualsevol cosa,  
si us plau, estem aquí per a això. Sobretot. Encara que no manem.  
 
Ha sortit el tema del casal d’avis. Jo, una de les coses que sí que constato, i que ens ha 
arribat, i que lamento profundament, és que hi havia una associació, existeix una associació, 
que és l’Associació de Pensionistes de Cabrera, una associació prou nombrosa, i aquesta 
gent, que tenien un espai on entraven i sortien amb una miqueta de flexibilitat, pensem que 
són gent gran, no són infants, doncs, amb el nou casal han perdut aquesta independència. I 
això ens sap greu. Senzillament comunicar que si pogués ser que hi hagués alguna persona 
de confiança que pogués tenir les claus... Ja sé que hi ha alarmes i que hi ha..., però a 
vegades ho compliquem tot massa quan som un poble petit, i les coses es podrien fer d’una 
manera més fàcil i senzilla. Senzillament, eh? Dic si pogués ser, que aquestes persones 
poguessin tornar a tenir opció una miqueta a disposar de l’espai, que ells en són els primers 
usuaris.  
 
També m’agradaria, al nostre regidor Sergi Teodoro, jo ja el vaig felicitar pel programa, em va 
agradar la presentació. Sí que m’agradaria, per això, recuperar el fet que dels cartells de 
festa major es tornés a fer un concurs públic en què la gent participés, penso que seria una 
bona cosa. I després també des d’aquí, ja com a ciutadana també i com a regidora que ja 
vaig manifestar la meva incomoditat quan vénen els Reis sortir a prendre protagonisme, 
penso que són els nens i els Reis, i a més a més és una festa religiosa. Per tant, les 
autoritats no sé gaire què hi pintem. A Vilassar, per exemple, sé que ho van fer a l’església, i 
és una festa, però és una festa religiosa. O sigui que hauríem almenys de convidar el 
capellà. Ja que tenim un mossèn trempat i obert, també estaria bé fer-ho. Senzillament, és 
una observació i una proposta de cara a l’any que ve. I em sembla que... 
 
Ah, sí, i una altra cosa. Els nanos de Cabrera que comencen l’institut van a Vilassar, i jo 
també he sentit queixes de pares que diuen que els horaris d’autobús no coincideixen amb 
les entrades i sortides, i que moltes vegades, ara sobretot a l’hivern, s’han d’esperar mitja 
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hora fora perquè arribi l’autobús. Hi ha nanos que amb dotze anys els veus allà com 
“pipiolets”..., eh? Bé, que si es pogués ajustar realment aquest horari... No sé, potser treure 
la freqüència de determinades hores, que a vegades veus l’autobús que va absolutament 
buit, i potser intensificar-ho... No sé, ja sé que és complicat, però sí que hauríem de mirar de 
resoldre-ho. 
 
Doncs, gràcies i bona festa major també. I gràcies per la feinada que feu. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Gràcies,  
 
Anna. Algun comentari sobre el tema de l’espai de l’Associació de Pensionistes i Gent Gran? 
 
La Sra. Cortada manifesta que a veure, sobre aquest tema, l’associació té a disposició un 
espai dins del casal, i a més a més pot disposar quan vulgui de la clau, el que passa és que 
hi ha una normativa. Aleshores, què fan? Van a l’ajuntament, signen que agafen les claus, i 
quan acaben les tornen, i no hi ha hagut mai cap problema en aquest sentit. Ara, repartir 
claus no ho farem, perquè es comença a repartir a aquests, comencen a demanar tots, i hi 
hauria claus del casal per tot arreu. És una manera de portar un control. Sempre tenen unes 
normatives tots els centres, i així no hi ha cap problema en què ells, si ho necessiten, les 
demanen i se’ls deixa, com va passar em sembla que va ser el dia 28 de desembre, que van 
venir a buscar les claus i després les van tornar. No hi ha cap problema. Ara, deixar claus i 
fer claus per a tothom, no, això no.  
 
La Sra. Maluquer manifesta que no, l’associació també té una junta directiva, o sigui que 
imagino que una persona... Jo veig que a Can Bartomeu hi ha unes quantes persones que 
tenen la clau, i que obren, entren i surten.  
 
La Sra. Cortada manifesta que funciona diferent, sí.  
 
La Sra. Maluquer manifesta que no ho sé. Funciona diferent, ja ho entenc, però a mi em fa la 
por aquesta que a vegades a la gent gran els tractem com a nens. Em sap greu. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que val, no pateixi.  
 
Sergi, vols comentar alguna cosa dels Reis? No? Jo només, respecte als Reis, acceptem de 
bon grau la proposta de convidar el mossèn, en això hi hem de pensar, convidar més el 
mossèn, però home, jo entenc que el fet que les autoritats rebem els Reis davant dels nens 
també li dóna un caire de cerimònia que els nens viuen com una cosa més..., no sé, més 
emocionant inclús. Penso, jo ho interpreto així. Ara, si a mi tothom em convenç que els nens 
estaran més contents si no els rebem, doncs, ho farem sense això. Però jo ho interpreto així.  
 
Alguna cosa més que vulgui comentar algú de Gent per Cabrera? No? Molt bé.  
 
Molt bé, doncs, si no hi ha res més, donem per conclosa la sessió d’aquest ple ordinari.  
 
I no havent-hi res més de què tractar, s’aixeca la sessió d’ordre de la Presidència, essent les 
deu de la nit  en lloc i data UT SUPRA, que com a Secretari en certifico.  

 
Vist i Plau,  

El secretari      L’alcalde 


