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Ple ordinari de data deu de març de dos mil setze. 

A Cabrera de Mar, comarca del Maresme, a deu de març 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 senyors/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 la Secretària-Interventora accidental de l’Ajuntament, Sra. Maria de las Mercedes 
Gobartt Vázquez, 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 senyors/res 
regidors/res.  

El Sr. Alcalde dóna el bon vespre a tothom, benvinguts a la sessió ordinària del Ple 
Corporatiu corresponent al deu de març de dos mil setze.  

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

1. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR  

El Sr. Alcalde manifesta que el primer punt que tenim és l’aprovació de l’acta anterior. Jo, si 
em permeteu, tinc una petita esmena. A la pàgina 30, en el segon paràgraf començant per 
baix, a la quarta línia començant per baix també, diu: «No, aquest Sr. ni li adjudico perquè no 
m’agrada”. En lloc de “ni”, ha de dir “no”. És a dir: “No, a aquest Sr. no li adjudico perquè no 
m’agrada.” És l’única esmena una mica rellevant que he considerat oportú de comentar.  

Algú més té esmenes, dels membres de l’equip de govern? No? Ningú? Dels grups de 
l’oposició, algú té alguna esmena? Sr. Meroño? Sr. Abel? Sí? Endavant. 

El Sr. Abel manifesta que bon vespre a tothom. A veure, a la pàgina 34, al sisè paràgraf, diu: 
«El Sr. Abel manifesta que sí, sí, encara segur que queden per...”, falten aquí, als punts 
suspensius, “per col·locar”.  

El Sr. Alcalde manifesta que quin paràgraf era, perdó? 

El Sr. Abel manifesta que sisè. 

El Sr. Alcalde manifesta que sisè. Sí. “Per col·locar” faltaria? 

El Sr. Abel manifesta que sí. I al dotzè paràgraf, a la tercera línia, posa “bombeta de baix 
consum o de sodi”. Vaig dir “vapor de sodi”.  

El Sr. Alcalde manifesta que “vapor de sodi”.  

Al paràgraf 14 de la pàgina 35, diu: “El Sr. Abel manifesta que escolta, que jo no hi entro”, 
vaig dir, “no entro”, i aquí posa..., bé, números, i no sé... 
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Res més.  

El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Doncs, gràcies. De Gent per Cabrera, alguna esmena? 
No? Molt bé, doncs, podem donar per aprovada l’acta, amb les esmenes que acabem de 
comentar?  

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, ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA UBICACIÓ 
DE CLUBS SOCIALS DE CÀNNABIS I DE LES CONDICIONS D’EXERCICI DE LA SEVA 
ACTIVITAT AL MUNICIPI DE CABRERA DE MAR  

El Sr. Alcalde manifesta que anem, doncs, al punt 3.1, que és l’aprovació, si escau, de 
l’Ordenança municipal reguladora de la ubicació de clubs socials de cànnabis, i de les 
condicions d’exercici de la seva activitat al municipi de Cabrera de Mar.  

Bé, aquesta ordenança el que pretén és regular aquesta activitat dels clubs socials de 
cànnabis, que és una activitat considerada com a lúdico-recreativa. És una activitat que a dia 
d’avui no és il·legal però tampoc està regulada per cap llei, per tant, tenim la potestat de 
regular-ho nosaltres a través d’una ordenança municipal, com han fet altres municipis de 
l’entorn nostre.  

Atès que és una activitat considerada com a lúdico-recreativa, hem de tenir en compte què 
diu el nostre pla urbanístic al respecte, i en aquest sentit el que diu és que aquest tipus 
d’activitats lúdiques o recreatives només es poden ubicar en un sector concret, que és el 
polígon comercial de Santa Margarida, i, per tant, això comportarà, doncs, que en cas que 
s’ubiqui algun club d’aquests, l’únic sector on podrà ubicar-se és a Santa Margarida.  

I en l’ordenança, doncs, es regula tot el que fa..., a més de la ubicació, doncs, quines 
condicions han de complir les instal·lacions, quins usuaris hi poden accedir, a partir de 
quines edats, etcètera, i quines activitats s’hi poden desenvolupar i quines no. I en aquest 
sentit també el que marca és les distàncies que s’han de guardar, d’aquestes possibles 
instal·lacions, respecte a zones d’equipaments, construïdes o pendents de construir, que 
siguin públiques, eh?, terrenys destinats a ubicació d’equipaments públics.  

Bé, tot això és el que es regula, i a partir d’aquí, doncs, donem la paraula als grups de 
l’oposició. Van tenir l’ordenança fa ara dues setmanes perquè poguessin presentar algunes 
esmenes, no ha estat el cas, però si volen comentar alguna cosa, comencem pel Sr. Daniel 
Meroño, del Partit dels Socialistes de Catalunya. Endavant.  

El Sr. Daniel Meroño Lombera, regidor del grup municipal PSC manifesta que sí, bona tarda 
a tothom. Nosaltres hi votarem a favor, estem molt a favor que hi hagi un consum amb les 
dosis adequades establertes per la Generalitat que també recull aquesta ordenança. És 
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conegut que el cànnabis té efectes terapèutics i que va molt lligat al tema de la medicina 
homeopàtica, i cada vegada més s’està prescrivint per metges d’homeopatia. Per tant, em 
sembla que si es regula en la seva mesura, doncs, és molt positiu.  

Per descomptat, també estic a favor que l’Ajuntament de Cabrera s’hagi disposat a regular 
l’activitat. El que no queda tan clar és quin és l’objectiu, l’origen d’aquesta regulació, perquè 
per als que som nous d’aquest mandat sembla que hi ha antecedents del mandat anterior, 
que hi havia unes sol·licituds. Es veu que hi ha hagut..., després ja ens ho explicaran, si 
després s’ha desenvolupat aquesta activitat en alguna nau, i que, bé, hi ha hagut alguns 
problemes. No ha sigut aquesta informació per part del govern molt clara, i quan puguin ja 
ens ho explicaran. Tot i així, nosaltres hi votarem a favor. 

El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Sr. Antoni Abel, Alternativa Independent Cabrera de 
Mar.  

El Sr. Antoni Abel Nuri, regidor del grup municipal AI-CM manifesta que bé, nosaltres ens hi 
abstindrem, eh?, perquè, a veure, no hi estem molt d’acord perquè si per qüestions 
terapèutiques és bo, està molt bé, i per a això hi ha les farmàcies o es poden establir uns 
establiments per aquestes raons, no per altres, eh?, vull dir més lúdiques. Per tant, hem 
decidit abstenir-nos. 

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

La Sra. Anna Maluquer Ferrer, regidora del grup municipal GxC manifesta que sí, bona tarda 
a tothom. Bé, nosaltres votarem a favor d’aquesta ordenança, perquè entenem, doncs, que 
una ordenança és per regular els usos i també els abusos de qualsevol espai públic, i, per 
tant, en aquest tema també és important que hi hagi una regulació.  

L’única cosa és que, bé, és una cosa que hem sabut després, que ja existeix, doncs, un club 
d’aquestes característiques que funciona podríem dir clandestinament. Una mica aleshores, 
amb aquesta ordenança, aquesta associació haurà de marxar d’allà on és i no tindrà lloc on 
ubicar-se. Una mica saber si és que hi ha hagut incidències en aquest sentit, si han generat 
problemes en l’entorn on han estat, o... 

El Sr. Alcalde manifesta que bé. Sí, actualment existeix una instal·lació en un polígon 
industrial, que no és un lloc que contempli aquest tipus d’activitats, i sí, segurament hauran 
de marxar o hauran de plegar d’aquesta activitat. Incidències i conflictes no n’hi ha hagut, el 
que sí que hi ha hagut és actuacions policials de control per tal de saber quina activitat s’hi 
feia, i per garantir, doncs, que no fos un centre de distribució d’haixix ni de marihuana, i en 
aquest sentit, doncs, no hi ha hagut cap incidència major. S’han fet controls rutinaris per, bé, 
conèixer també el nombre d’usuaris que hi assistien i demés, però sense major 
transcendència.  

La Sra. Maluquer manifesta que o sigui, m’està dient que no hi ha hagut cap incidència 
delictiva, no?, en el sentit de l’ús d’aquesta... 

El Sr. Alcalde manifesta que no, cap rellevant. No sé si alguna vegada potser sí que... Però 
ara no ho recordo, perquè estem parlant dels dos darrers anys. Potser que hi ha hagut algun 
decomís d’algú que portava una quantitat major de la permesa, etcètera, però ha estat 
insignificant, diguéssim, molt puntual.  

La Sra. Maluquer manifesta que d’acord.  
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El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Doncs, sotmetem aquest punt a votació.  

Vots a favor? 

Abstencions? 

Molt bé. Doncs, queda aprovat per 10 vots a favor i 1 abstenció, d’Alternativa Independent 
Cabrera de Mar.  

Sotmès l’assumpte a votació, el Consistori per 10 vots a favor (4 CDC, 2 ERC, 3 GxC i 1 
PSC) i 1 abstenció (1 Ai-CM), acorda: 
 
Primer: Aprovar provisionalment, si escau, l’ordenança número 59 reguladora de la ubicació 
de clubs socials de cànnabis i de les condicions d'exercici de la seva activitat al municipi de 
Cabrera de Mar . 

 
Segon: Sotmetre a informació pública els acords adoptats i l’ordenança número 59  
provisionalment aprovada, mitjançant publicació del corresponent edicte en el Butlletí Oficial 
de la Província, en el tauler d’anuncis i a la pàgina web de la corporació, per tal que durant 
el termini de 30 dies 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. En el cas que no es presentessin reclamacions durant el període d’informació pública, 
els acords i l’ordenança número 59, esdevindran aprovats definitivament amb caràcter 
automàtic. 
 
Tercer: Publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona els acords definitius i el text 
íntegre de l’ordenança número 59 aprovada, als efectes de la seva executivitat i entrada en 
vigor. 
 
Quart: Facultar a l’Il·lm. Sr. Alcalde, tant àmpliament com sigui menester i en dret es 
requereixi per a l’efectivitat dels presents acords. 
 
3.2. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONTRACTE DE CESSIÓ EN COMODAT DEL FONS 
DOCUMENTAL DE L'AJUNTAMENT DE CABRERA DE MAR ENTRE EL DEPARTAMENT 
DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, EL CONSELL COMARCAL DEL 
MARESME I L'AJUNTAMENT DE CABRERA DE MAR  

El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Passem al següent punt, que és el 3.2, que és 
l’aprovació, si escau, del contracte de cessió en comodat del fons documental de 
l’Ajuntament de Cabrera de Mar entre el Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Cabrera de Mar.  

Bé, aquí el que proposem és la cessió del fons documental, que el tenim ubicat, per dir-ho 
d’una manera més o menys suau, a l’arxiu de l’ajuntament, de l’edifici consistorial, doncs, la 
cessió d’aquest fons documental a l’Arxiu històric comarcal del Maresme, amb el propòsit 
que l’Arxiu comarcal pugui fer l’estudi, ara ho tenim tot amuntegat de mala manera, per tant, 
es pugui fer l’estudi, es tingui la seva cura i conservació d’aquest fons documental, l’ordeni, i 
això permeti un accés, tant presencial per part de les persones que vulguin desplaçar-se a 
l’arxiu comarcal com virtual, a través d’internet.  

L’Arxiu comarcal del Maresme està ubicat a Mataró, concretament a Can Palauet, darrere de 
l’Ajuntament de Mataró, i ofereix lògicament, totes les garanties. També dir-los que seran 
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com a mínim sis ajuntaments del Maresme els que de cop farem aquest acte de cessió dels 
fons documentals en comodat, per tal que l’arxiu comarcal en tingui cura.  

Si tenen algun comentari a fer? Sr. Meroño, no? Sr. Abel, no? Sra. Maluquer, sí? Endavant.  

La Sra. Anna Maluquer Ferrer, regidora del grup municipal GxC manifesta que sí. Nosaltres 
estem d’acord amb què es conservi aquest arxiu. Pensem que també en aquest arxiu hi ha 
documentació donada per gent del poble, que han estat gent estimada i tot plegat, i, per tant, 
si aquesta és la millor manera de conservar-ho, doncs, per nosaltres endavant. L’única cosa 
és que ens agradaria que dins d’aquest projecte d’equipaments i de patrimoni... (tall a la 
gravació)... hem creat aquesta comissió, i que esperem que tiri endavant, que una miqueta 
també es tingués en compte que algun dia això també es pugui mostrar aquí, al poble, 
juntament amb les troballes arqueològiques, no? Ja sabem que a vegades centralitzar va bé, 
però sí que poder tenir aquest espai perquè la gent del poble en pugui gaudir.  

El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. En aquest sentit, si vostè s’ha fixat en la proposta del 
conveni que se signarà en els propers mesos, ja es contempla aquesta possibilitat que el 
municipi pugui recuperar temporalment una part del fons per exposar-lo, etcètera, sempre 
demanant-ho amb una certa antelació, evidentment. Sí, es una... 

La Sra. Maluquer manifesta que temporalment i definitivament no?  

El Sr. Alcalde manifesta que sí, sí. 

La Sra. Maluquer manifesta que pel que he entès, si es paguen les costes del que ha costat 
el manteniment fins el moment, no? D’acord, gràcies.  

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

Vots a favor? 

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

Sotmès l’assumpte a votació, el Consistori per unanimitat, acorda: 
 
Primer: Aprovar el contracte de cessió en comodat del fons documental de l'Ajuntament de 
Cabrera de Mar entre el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el Consell 
Comarcal del Maresme i l'Ajuntament de Cabrera de Mar. 
 
Segon: Notificar el present acord al Consell Comarcal del Maresme i al Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya.  
 
Tercer: Facultar a l’Il·lm. Sr. Alcalde, tant àmpliament com sigui menester i en dret requereixi 
per a l’efectivitat dels presents acord. 
 
4. HISENDA  

4.1. RATIFICACIÓ ACORD AMPLIACIÓ DELEGACIONS DE FUNCIONS ORGT 
DIPUTACIÓ  

El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, doncs, passem al següent punt, que és la ratificació de 
l’acord de l’ampliació de les delegacions de funcions a l’ORGT de la Diputació de Barcelona. 
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Bé, si ho recorden, no sé si va ser el darrer o el penúltim Ple del mandat anterior, vam 
aprovar la delegació de pràcticament la recaptació de tots els impostos, de tots els tributs, a 
la Diputació de Barcelona, que fins aquell moment cobrava l’IBI i algun impost més. Ara, en 
aquest moment, el que es va proposar era la delegació, que fos la Diputació qui 
s’encarregués de la gestió i de la recaptació d’aquests tributs, de tots menys de les 
contribucions especials i les fiances.  

Ara el que hem de fer és, doncs, ratificar aquell acord, així ens ho demana la Diputació, atès 
que hi ha hagut..., estem en un nou mandat, hi ha hagut un canvi de govern, tant a la 
Diputació com en el govern del municipi, i ens demanen que ratifiquem l’acord que ja el Ple 
va adoptar, crec recordar de manera unànime, en el seu moment.  

Alguna cosa a comentar? Sr. Abel, sí? Endavant.  

El Sr. Antoni Abel Nuri, regidor del grup municipal AI-CM, manifesta que nosaltres hi votarem 
que sí, però, a veure, per una qüestió de transparència crec que seria bo que s’informés, per 
exemple, de quin cost té aquesta cessió, no? I crec que aquestes coses són les que el poble 
ha de saber. Després es pot debatre, no?, però és important, perquè la gent ha de saber. Si 
ho diu vostè, si no ho diré jo. 

El Sr. Alcalde manifesta que ho comentem – ho comentem. El que cobra la Diputació per fer 
la gestió de tota la recaptació dels tributs és un 2 per cent, però hi ha un esglaonat a partir 
del qual, en funció del volum que va gestionant, doncs, pot anar baixant aquest 2 per cent. 
De moment, el que tenim pressupostat és el 2 per cent. Quan sapiguem realment, a un any 
tancat, un exercici complet, quant puja, doncs, ens aplicaran el coeficient que correspongui. 
Això va per trams de recaptació. 

El Sr. Abel manifesta que sí, però sabem que s’anirà a 140, 130, 150... 

El Sr. Alcalde manifesta que sí, un 2 per cent de tot el que recapten. Sí, sí. 

El Sr. Abel manifesta que són molts diners, eh? 

El Sr. Alcalde manifesta que sí, però també t’estalvies... Ells et garanteixen una major ràtio 
de cobrament, evidentment perquè tenen la capacitat de, entre cometes, perseguir els 
cobraments, tenen molta més capacitat i més força que la que es pugui tenir des de 
l’ajuntament, i això et garanteix..., vull dir, es compensen..., aquests diners que vostè 
comenta es compensen clarament amb un estalvi i amb la garantia d’una major recaptació, 
això segur. 

El Sr. Abel manifesta que ja, però hi ha pobles, per exemple, que tenen també aquesta 
garantia de recaptació, ho fa l’ajuntament i després, quan ja no poden cobrar ho passen a la 
Diputació, i el cost és molt inferior, eh? És una qüestió de números purament, no... 

El Sr. Alcalde manifesta que sí. L’any 2015, la Diputació va perdonar aquest 2 per cent que 
cobrava a tots els ajuntaments. Ho va perdonar com a aportació, com a ajut als municipis. En 
lloc de fer un pla especial d’ajuts o del que fos, va dir: «Aquest any no us cobrarem aquest 2 
per cent.” Per tant, també aquesta possibilitat existeix. O sigui que l’any passat ens ho van 
fer gratuït, en aquest sentit, eh? 

Molt bé. Gent per Cabrera, alguna cosa? Sr. Antoni García.  
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El Sr. Antoni García Lozano, regidor de GxC manifesta que sí, una mica lligant amb el que 
comentava el Sr. Abel. Clar, penso que 115.000 euros o 120.000 euros és una xifra, la que 
ens plantegem, per analitzar-la en profunditat, no? Segurament que cedint únicament la part 
de morositat el cost s’incrementaria, perquè lògicament estàs passant únicament el que són 
dificultats, però potser possiblement hi hauria un estalvi, eh? Pensem que amb un bon 
programa informàtic com el que deu tenir l’ajuntament, també la funció de cobrament deu ser 
senzilla, de la part que es paga en el període que toca. 

El Sr. Alcalde manifesta que en voluntària.  

El Sr. García manifesta que sí. Jo el que crec és que es va prendre una decisió ja fa temps, i 
no sé si s’ha analitzat amb profunditat quin és l’estalvi que podíem tenir tornant a 
l’ajuntament la recaptació, no? Perquè, de veritat, 115.000 o 120.000 euros, o 150 o els que 
siguin, són molts diners, eh?  

El Sr. Alcalde manifesta que l’any passat va ser zero, eh?, hi insisteixo.  

El Sr. García manifesta que lògicament... Sí, però fixi’s, si ens estalviem potser cada any 
30.000 euros, en cinc anys en tenim un que suposa zero. Vull dir... A veure, com a argument 
com el que vostè em dóna. Penso que sí que seria bo aprofundir-hi, eh?, perquè crec que 
aquí hi hauria un estalvi. 

El Sr. Alcalde manifesta que no dic que no es pugui mirar, però jo tinc plena confiança en 
què en el moment en que es va prendre la decisió, vostè diu fa temps, sí, per a la gestió de 
l’IBI i la taxa de la brossa, em sembla, però l’ampliació, si es prendre la decisió d’ampliar 
aquesta delegació a tota la resta de taxes, preus públics i demés, és perquè realment es va 
valorar que era avantatjós per a l’ajuntament. Es pot revisar aquesta decisió però ja dic, la 
vam prendre encara no fa un any i ara el que fem és ratificar-la, i estic convençut que quan 
es va prendre aquesta decisió d’ampliació és perquè es va considerar avantatjós per a 
l’ajuntament. Que això no treu que no ho puguem seguir valorant i anar-ho analitzant 
permanentment, eh? No dic que no, però estic segur que és un servei, una de les millors 
coses que ofereix la Diputació de Barcelona, a la qual s’acullen moltíssims ajuntaments.  

El Sr. García manifesta que Sr. Mir, si jo no li discuteixo el servei, que estic segur que és 
immillorable. Jo discuteixo el cost, val? I sí que penso que s’ha d’aprofundir, i aquí ho deixo, 
eh? 

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

Vots a favor? 

Doncs, queda aprovat per unanimitat.  

Sotmès l’assumpte a votació, el Consistori per unanimitat, acorda: 
 
Primer: Delegar en la Diputació de Barcelona perquè mitjançant el seu Organisme de Gestió 
Tributària exerceixi, per compte d’aquesta Corporació, les competències de recaptació dels 
ingressos de dret públic municipal que a continuació s'especifiquen: 
 
- Preu públic per la prestació del servei d'atenció domiciliària. 
- Preu públic per la utilització de les instal·lacions i locals municipals. 
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Les funcions que en relació a aquests preus públics es deleguen són: 
 
· Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 
· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
· Dictar la provisió de constrenyiment. 
· Liquidació d'interessos de demora. 
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 

 
Segon: Modificar l'abast de la delegació efectuada a la Diputació de Barcelona amb 
anterioritat a aquesta data de les facultats de recaptació de les Quotes d'urbanització, en el 
sentit de delegar les funcions de recaptació que a continuació es detallen: 
 
· Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 
· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
· Dictar la provisió de constrenyiment. 
· Liquidació d'interessos de demora. 
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
Tercer: L'Ajuntament podrà convenir amb l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona, la realització d'actuacions de recaptació procedents, respecte a d'altres 
conceptes diferents dels assenyalats en aquest acord, amb subjecció als criteris emanats per 
la Junta de Govern de l'ORGT. 
 
Quart: La delegació conferida de l’exercici de les competències descrites en aquest acord es 
regeix per les següents regles: 
 

Regla primera.- La delegació atorgada i les delegacions especificades en aquest 
acord tenen caràcter general i una duració de dos anys a comptar des de la data 
d’acceptació per part de la Diputació de Barcelona.   
 
Tanmateix, el temps de durada de la delegació s'entendrà prorrogat tàcitament per 
períodes consecutius d'un any, si cap de les dues parts no comunica la seva decisió 
de donar-la per finida amb una antelació mínima de sis mesos. 
 
Regla segona.-  L’exercici de les facultats delegades s’ajustarà als procediments, els 
tràmits i les mesures en general, relatives a la gestió tributària, que estableixen tant 
la Llei d’hisendes locals com la Llei general tributària i les seves normes de 
desplegament, així com a allò que s’estableix en l’Ordenança general de gestió, 
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, la gestió dels quals 
ha estat delegada en la Diputació de Barcelona. 
 
En particular, pel que respecta a la recaptació, en període de pagament voluntari i en 
període executiu, s’aplicarà el Reglament general de recaptació i la normativa 
concordant. 
 
Regla tercera. Les facultats delegades seran exercides pels òrgans de la Diputació 
de Barcelona i del seu Organisme de Gestió Tributària, conforme el que disposen els 
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Estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària, el seu Reglament orgànic i l’Ordenança 
general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, la 
gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona.  
 
Per la seva banda, l'Ajuntament podrà emanar instruccions tècniques de caràcter 
general i recavar, en qualsevol moment informació sobre la gestió. 
 
Regla quarta.- L’Organisme de Gestió Tributària percebrà, com a compensació 
econòmica per les despeses que hagi d'atendre per portar a terme amb eficàcia la 
prestació del servei objecte de la delegació conferida, la taxa per la prestació de 
serveis i la realització d’activitats necessàries per a l’exercici de les funcions de 
gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, 
regulada en l’ordenança fiscal que estigui vigent en cada exercici.  

 
Regla cinquena.- L’Ajuntament podrà sol·licitar bestretes ordinàries a compte de la 
recaptació dels impostos sobre béns immobles i sobre activitats econòmiques, si 
aquests tributs figuren entre els tributs delegats.  L’atorgament d’aquestes bestretes, 
llur quantia i condicions es regeix pels criteris que estableixi la Junta de Govern de 
l’Organisme de Gestió Tributària. 
 
En circumstàncies singulars, el president de l’ORGT podrà aprovar bestretes 
extraordinàries. En aquest supòsit, l’Ajuntament assumirà el cost financer que 
representi per a l’ORGT  la disponibilitat de fons aliens. 
 
Regla sisena.  L'aplicació comptable i les transferències de les quantitats recaptades 
per l’ORGT a l’ajuntament es regiran per les normes següents: 
 

1. L’aplicació comptable, amb el detall de les quantitats recaptades per cada 
concepte d’ingrés, i la transferència de la recaptació la realitzarà l’ORGT a 
l’Ajuntament  de forma quinzenal. 

 
2. Els comunicats d’aplicació comptable detallaran les quantitats liquidades pels 

diversos conceptes, les anul·lacions de liquidacions i les devolucions 
d’ingressos indeguts aprovades dins el període quinzenal anterior, amb les 
especificacions necessàries per poder registrar les operacions resultants en 
la forma imposada per la Instrucció de comptabilitat de les corporacions 
locals. 

 
3. L'Organisme de Gestió Tributària liquidarà i recaptarà, per delegació de 

l'Ajuntament, interessos de demora pel temps transcorregut des de la 
conclusió del període de pagament voluntari fins al moment en què tingui lloc 
el pagament del deute, al tipus d'interès establert a la normativa vigent.  

 
4. L’import de la bestreta ordinària a què es refereix la regla cinquena serà 

abonada conjuntament amb la primera transferència del mes pel concepte 
de recaptació. 

 
5. Pel que fa a la recaptació per l'Impost sobre activitats econòmiques, es 

transferirà a l’Ajuntament la part d'ingressos que corresponen a la quota 
tributària municipal, i la part corresponent al recàrrec provincial s'ingressarà 
directament al compte de la Diputació. 
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Regla setena.- La Diputació de Barcelona tindrà, genèricament, les facultats i les 
obligacions que corresponen, segons la normativa vigent en aquesta matèria, al 
titular de la recaptació, i les exercirà o bé complirà a través de llur Organisme de 
Gestió Tributària. 
 
L'Organisme de Gestió Tributària rendirà els comptes a l’Ajuntament de la gestió 
recaptatòria en els terminis i segons les especificacions que conté el Reglament 
general de recaptació i llurs disposicions concordants.  
 
Regla vuitena.- A més de les obligacions establertes en la legislació vigent per als 
òrgans recaptadors, l'Organisme de Gestió Tributària assumeix per l’acceptació 
voluntària de la delegació realitzada per l’Ajuntament, les obligacions següents: 
 

a. Establir circuits de comunicació interadministrativa que puguin fer més efectiva la 
gestió de la recaptació executiva.  

b. Establir les vies d'informació continuada a l'Ajuntament, a fi que pugui tenir 
coneixement puntual i constant de l'estat de la recaptació.  

c. Oferir a través de la Seu electrònica els serveis previstos en la Llei 11/2007, de 
22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. 

d. Mantenir les oficines obertes al públic un mínim de 5 hores diàries.  

e. Portar la comptabilitat dels valors que estiguin en el seu poder i rendir el compte 
anual,  justificat per la relació de deutors classificada per conceptes i exercicis, i 
tota l'altra documentació que resulta exigible per la normativa vigent en cada 
moment.  

 
Regla novena. La Diputació de Barcelona, a través seu l'Organisme de Gestió 
Tributària, durant el temps de vigència de la delegació gaudirà dels drets següents: 
 

a. Percepció de les quantitats establertes en la regla quarta.  

b. Percepció dels contribuents de les costes que origina el procediment de 
constrenyiment, degudament justificades.  

c. Percepció de l’Ajuntament de les costes que origina el procediment executiu, 
degudament justificades, en els supòsits de baixes acordades per l’Ajuntament. 

d. Nomenament al seu càrrec del personal que calgui per a la gestió del servei.  

e. Aconseguir l'auxili de l'autoritat en els casos previstos en el Reglament General 
de Recaptació i en les disposicions concordants.  

f. Utilitzar el local que habiliti l’ajuntament per a l’exercici de les competències 
delegades, sempre que no sigui necessari o convenient que l’ORGT disposi d’un 
local propi, de propietat o de lloguer i sens perjudici de la contraprestació que 
l’Organisme de Gestió Tributària pugui convenir amb l’ajuntament per la 
utilització de les dependències municipals.    

 
Regla desena.  L’Organisme de Gestió Tributària adoptarà les mesures necessàries 
per donar compliment a la normativa específica en matèria fiscal i tributària, a la de 
protecció de dades de caràcter personal, a la normativa sobre arxius i documents i a 
les especificacions contingudes en l’Ordenança general de gestió, inspecció i 
recaptació dels ingressos de dret públic municipals, la gestió dels quals ha estat 
delegada a la Diputació de Barcelona. 
 
Pel que respecte a la normativa reguladora de l’administració electrònica i dels arxius 
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i documents, l’Organisme de Gestió Tributària podrà procedir a la substitució de 
documents originals en suports físics per còpies electròniques de documents amb 
validesa d’originals i signats electrònicament. A més a més tots els documents 
generats per l’entitat local delegant i per l’ORGT, així com aquells presentats pels 
ciutadans, referits a l’exercici de la delegació -tant els de suport paper com els de 
suport electrònic i llurs copies- es podran destruir d’acord amb el que estableix la 
normativa d’arxius i documents, les taules d’avaluació i els acords de la Comissió 
Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD). 
 
Regla onzena.  Son causes d'extinció de l’exercici de la delegació conferida, les 
següents: 
 
1. El transcurs del termini de la vigència de la delegació o la no-pròrroga tàcita, 

d'acord amb allò que estableix la regla primera.  
2. L'acord mutu entre l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona.  
3. L'incompliment de les regles de la delegació contingudes en l’acord. 
4. Qualssevol altra causa prevista per la normativa vigent.  
 

Cinquè: Notificar aquest acord de delegació a la Diputació de Barcelona, als efectes que, 
per la seva part, es procedeixi a l'acceptació de les delegacions conferides, així com de la 
delegació modificada. Un cop acceptades les delegacions la Diputació de Barcelona les 
publicarà, juntament amb la referència a llur acceptació, tant en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona com en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també en la 
seu electrònica de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.  
 
5. SERVEIS INTERNS  

5.1. RATIFICACIÓ RESOLUCIÓ ALCALDIA DE DATA 18 DE GENER DE 2016 EN 

MATÈRIA DE PERSONAL  

El Sr. Alcalde manifesta que passem al següent punt, que és el punt 5.1, ratificació de la 
resolució d’Alcaldia de data 18 de gener de 2016 en matèria de personal. Ens presenta 
aquest punt la regidora d’Urbanisme i Serveis Interns, Núria Pera. Quan vulguis, Núria.  

La Sra. Núria Pera Maltes, regidora de Serveis Interns, manifesta que bé, bona nit. El que es 
porta a aquest Ple és la ratificació de la resolució de l’Alcaldia, de data 18 de gener, en 
matèria, doncs, de personal. Concretament, la Sra. Sílvia Ros i Teixidor, que en la data que 
hem dit va renunciar al seu càrrec o al seu lloc de treball singular, d’adjunta de la cap de la 
unitat administrativa. Per tant, ha resolt cessar-la en aquest lloc de treball a efectes 31 de 
gener, amb la conseqüent revocació de les repercussions econòmiques atribuïdes, i el que sí 
que volem manifestar és l’agraïment pels serveis prestats a la Sra. Sílvia Ros, i el que també 
es ratifica és l’adscripció de la Sílvia Ros Teixidor com a funcionària de carrera al lloc de 
treball normalitzat d’administrativa, perquè és el seu lloc de treball d’origen. Moltes gràcies. 

El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Algun comentari o pregunta? Sr. Meroño, del Partit 
Socialista de Catalunya?  

El Sr. Daniel Meroño Lombera, regidor del PSC manifesta que sí. Jo m’hi abstindré, no per 
anar en contra d’aquesta persona ni del govern, senzillament és que... Jo sé que tots els 
canvis de llocs de treball i categories s’han d’aprovar al Ple senzillament perquè es van 
definir els llocs de treball en un Ple. Tot i així, jo em vaig proposar en tots els afers de 
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Serveis Interns abstenir-me, perquè nosaltres no vam participar en aquesta definició dels 
llocs de treball i, per tant, hi votarem abstenció. 

El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. El Sr. Abel, d’Alternativa Independent Cabrera de Mar? 
Endavant.  

El Sr. Antoni Abel Nuri, regidor de AI-CM manifesta que nosaltres ens hi abstindrem, com 
sempre, perquè és una qüestió que vosaltres sou els que esteu al corrent amb el personal i 
nosaltres no. Per això, per tant, ens hi abstenim.  

El Sr. Alcalde manifesta que d’acord. Gent per Cabrera? Sra. Maluquer? 

La Sra. Anna Maluquer Ferrer, regidora del grup GxC manifesta que nosaltres hi votarem a 
favor, sobretot perquè la Sra. Sílvia Ros ha al·legat motius personals i, per tant, no serem 
pas nosaltres els que li posem cap pega. I també una mica des d’aquí aprofitar la feina feta 
per la Sra. Ros, que pensem que és una treballadora eficient, rigorosa, i a més a més lleial a 
la institució que representa. I el que sí que ens preocupa és que realment aquesta plaça 
d’adjunt a la cap de la unitat administrativa sigui restablerta el més aviat possible, perquè 
entenem que va saturada de feina. 

El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Compartim la seva valoració de la treballadora de què 
estem parlant, i segurament no serà un reemplaçament sinó que buscarem una fórmula que 
permeti aportar a la cap d’unitat el mateix ajut o més, si pot ser, que rebia per part de la 
Sílvia Ros, eh? Però informarem, en els propers dos/tres mesos suposo que els podrem 
informar de com pensem compensar aquesta pèrdua.  

Molt bé. Doncs, passem a votació d’aquest punt.  

Vots a favor? 

Abstencions? 

Doncs, queda aprovat per 9 vots a favor i 2 abstencions, de PSC i AICM. Perfecte.  

Sotmès l’assumpte a votació, el Consistori per 9 vots a favor (4 CDC, 2 ERC i 3 GxC) i 2 
abstenció (1 PSC i 1 Ai-CM), acorda: 
 
Primer: Ratificar la resolució de l’Alcaldia de data 18 de gener de 2016, d'acceptació de la 
renúncia de la Sra. Sílvia Ros Teixidó al lloc de treball singular d’Adjunta de la Cap d’Unitat 
Administrativa, per motius personals, amb efectes del dia 31 de gener de 2016, amb la 
conseqüent revocació de les repercussions econòmiques atribuïdes, la nova adscripció amb 
nomenament definitiu al lloc de treball normalitzat d’administrativa i la creació per imperatiu 
legal del lloc de treball d’administratiu/va, donat que no existeix vacant de lloc de treball 
normalitzat d’administratiu/va.  
 
Segon: Notificar els presents acords a la interessada, als delegats de personal i a la resta de 
personal de l’Ajuntament de Cabrera de Mar, als efectes procedents. 
 
Tercer: Facultar a l’Il·lm. Sr. Alcalde tant àmpliament com sigui menester i en dret es 
requereixi per a l’efectivitat dels presents acords. 
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6. SERVEIS  

6.1. RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 23 DE 
DESEMBRE DE 2015, D’APROVACIÓ DEL PLEC CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 
PARTICULARS I CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ PER A L'ADJUDICACIÓ DE LA 
CONCESSIÓ DE L’EXPLOTACIÓ DEL BAR UBICAT AL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL  

El Sr. Alcalde manifesta que passem al següent punt, que és el punt 6.1, ratificació de l’acord 
de la junta de govern local de data 23 de desembre de 2015, d’aprovació del plec clàusules 
administratives particulars i convocatòria de licitació per a l'adjudicació de la concessió de 
l’explotació del bar ubicat al camp de futbol municipal. Ens presenta aquest punt el regidor 
d’Esports, Joventut i Festes, Sergi Teodoro. Quan vulguis, Sergi. 

El Sr. Sergi Teodoro José, regidor d’Esports manifesta que gràcies. Bé, el que portem a 
aprovació i valoració del Ple és la ratificació d’aquest acord, aprovat ja per junta de govern 
local el dia 23 de desembre de 2015, que el que vol és licitar l’explotació del bar del camp de 
futbol, amb la finalitat d’afavorir les activitats de relació social i oferir un servei de begudes i 
menjar.  

En aquest plec de clàusules l’import del cànon anual de sortida és de 5.000 euros, i els 
licitadors hauran d’igualar o millorar aquesta oferta. Tota aquesta licitació inclou les 
despeses d’amortització de la maquinària, mobiliari, el consum elèctric, gasoil i l’aigua. I es 
farà un període de carència de sis mesos a partir de la formalització del contracte amb un 
termini màxim, per tal de fer la campana extractora, de tres mesos. Tot això en principi 
s’atorgarà en un termini de dos anys per a aquest licitador que guanyi el plec de clàusules. I 
com a criteris, s’atorgarà un 20 per cent dels punts a la carta de preus que oferti el licitador, i 
un 80 per cent a l’oferta econòmica que donin. Gràcies.  

El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, gràcies a tu, Sergi. Algú vol comentar alguna cosa? Sr. 
Meroño, no? Sr. Abel? 

El Sr. Antoni Abel Nuri, regidor de AI-CM manifesta que sí. És que ahir se’m va quedar... 
Quan vam discutir l’assumpte del bar, que si es podien servir..., en fi, que no es poden servir 
begudes alcohòliques, però pregunto: és un tema de normativa superior o és un tema que 
fixem nosaltres? Perquè això és que, la veritat, ahir no vaig pensar a preguntar-ho. 

El Sr. Alcalde manifesta que jo crec que és de normativa superior. Sí, sí. Que no està 
permesa la venda de begudes alcohòliques en equipaments esportius.  

El Sr. Abel manifesta que és curiositat, eh? Molt bé. Gràcies.  

El Sr. Alcalde manifesta que de res. Gent per Cabrera, Sra. Maluquer? 

La Sra. Anna Maluquer Ferrer, regidora de GxC manifesta que sí. L’única cosa és que les 
despeses energètiques que s’inclouen, no?, en aquest cànon. És que ahir tampoc no vaig... I 
bé, una mica quin és el pressupost d’aquestes despeses actuals, o què és el que... 

El Sr. Alcalde manifesta que no sé si tenim separada la despesa energètica del bar, perquè 
deu estat connectada al comptador de tot l’equipament del camp de futbol, que inclou els 
vestidors... No ho tenim separat, segur.  
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El Sr. Sergi Teodoro José, regidor d’Esports manifesta que no, però el que sí que contempla 
aquest plec de clàusules és que si són superiors a un 25 per cent, que es pujarà el cànon 
anual de l’any vinent. 

La Sra. Maluquer manifesta que un 25 per cent de què, del pressupost...? 

El Sr. Teodoro manifesta que sí, del pressupost..., bé, de les despeses aquestes que 
ocasioni, sí.  

La Sra. Maluquer manifesta que val. No, jo només voldria, aprofitant que això és una licitació 
d’una part de la zona esportiva, concretament el bar, però sí que, i que ja al Sr. Alcalde li 
vaig manifestar la preocupació per tot el tema de la piscina, que està encara per licitar, i que 
realment és un equipament que es va degradant, però és un equipament municipal. A 
vegades veus, no?, aquí, al camp de futbol, que el que faci el bar tindrà una carència de sis 
mesos per fer una inversió de 1.900 euros, quan a la piscina penso que és bastant més 
estricta, no?, el plec de clàusules i les condicions econòmiques són bastant més 
escanyadores quan es una edificació molt més complexa, i que no sé si està prou clar tot 
plegat.  

Ja sé que estem parlant del camp de futbol, però com que penso que tot això també forma 
part de la zona esportiva, penso que tota aquesta zona també s’hauria de replantejar. I vist 
que aquesta licitació està costant dur-se a terme, i mentrestant tot s’està degradant i 
l’equipament és municipal, per tant, és la nostra responsabilitat, doncs, bé, m’agradaria que 
també informés, aprofitant... 

El Sr. Alcalde manifesta que sí. A veure, una cosa només. Vostè ha dit que està pendent de 
licitar: no està en licitació, està pendent d’adjudicar. Sí, ara justament està en la fase 
d’exposició pública, s’acabava l’exposició pública un dia d’aquests, i començava el període 
de recepció d’ofertes. Està previst que es tanqui el període de recepció d’ofertes el 14 d’abril, 
si no vaig errat, i a partir d’aquí tornarem a convocar la mesa de concertació per a l’obertura 
del sobre número 1, que és la documentació, i després els altres sobres, que és la valoració 
qualitativa i la valoració econòmica. 

Són dues licitacions absolutament diferents. Aquí del que es tracta és una mica d’una 
subhasta, no?, de veure qui ofereix més diners. Un 80 per cent és l’oferta econòmica, i en 
l’altra es contempla molt més la part qualitativa, la part econòmica l’haurà d’assumir qui s’ho 
adjudiqui, perquè és el compte d’explotació del que costa gestionar la piscina, i haurà 
d’aportar millores qualitatives, ha d’assumir una sèrie d’inversions, etcètera. En aquest cas el 
camp de futbol és absolutament diferent, un 80 per cent del valor és la part econòmica i un 
20 per cent la carta de preus. Vull dir, són dues coses absolutament diferents, eh? 

(Veu de fons.) 

Sí, i tant. El que vulguis. 

El Sr. Enric Mir Nuet, regidor d’Obres i Serveis manifesta que sí, bon vespre. No, jo referent 
a això de la piscina, que era una de les coses de les quals havia d’informar, nosaltres som 
conscients de les preocupacions, que ens han arribat queixes de gent i algunes coses que 
estan malmeses, inclús amb la gent que està portant la piscina, i amb l’empresa, que és 
Fulton, que és la que està instal·lant la caldera de biomassa, hem tingut ja diverses visites i 
hem anat a veure-ho, val? Hi va haver un problema del tema de l’aigua, l’aigua de la piscina, 
vam estar-ho veient, vam veure com estaven les instal·lacions, i avui precisament li vaig 
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demanar als serveis tècnics que em diguessin a veure en quin punt estem i quines millores 
es poden fer, o quines actuacions s’estan fent a nivell de la piscina per arreglar totes 
aquestes malmeses que la gent està dient, del tema de l’aigua que crema, o que les 
instal·lacions estan malament. 

Bé. Amb aquesta empresa hem concertat una visita per al divendres que ve que ens 
acabaran de concretar, però ells ja estan sanejant el circuit hidràulic del sistema de la sala 
de calderes de la piscina, que estava avariat i estan intentant arreglar-lo, val? També estan 
treballant sobre una avaria de la caldera que escalfa l’aigua, que també estava avariada i 
també estan intentant arreglar-lo, i llavors es repararà de forma conjunta amb els serveis 
tècnics. S’estan coordinant, independentment de l’altre que estan fent, val? 

Llavors, també una altra de les coses que estan fent és que estan mirant les instal·lacions, 
estan fent un estudi de les instal·lacions, en quin estat estan. Tenen les còpies de les claus 
per poder accedir a tot això, per estar vigilant com està tot, i llavors es detallarà l’estat de les 
instal·lacions i les reparacions que s’han de fer per a una posta a punt, i que anirem 
coordinant conforme es vagi fent l’altre, perquè totes aquestes mancances i coses que hi ha 
es puguin fer. Inclús el tema dels humidificadors, que també hi ha un problema, ens diran 
quina possible solució hi ha. Vull dir que estem a sobre del tema, i estem mirant a veure de 
solucionar-ho. 

El Sr. Alcalde manifesta que jo, si em permeteu comptar, el que és molt important és que les 
persones que gestionen actualment la piscina ens han dit que estan molt contents amb la 
professionalitat i l’actuació de l’empresa Fulton, que és l’empresa de serveis energètics que 
vam contractar i que vam adjudicar en el seu moment, ara fa uns mesos. Això sí que és 
important.  

La Sra. Anna Maluquer Ferrer, regidora de GxC manifesta que sí, sí, això també ja m’ho 
havien comentat, el que passa és que, clar, hi ha un impàs aquí que és complicat. Pel bé del 
poble ho dic, i pel bé de la instal·lació.  

El Sr. Alcalde manifesta que sí, sí. Molt bé. Doncs, va, sotmetem aquest punt a votació. 

Vots a favor? 

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

Sotmès l’assumpte a votació, el Consistori per unanimitat, acorda: 
 
Únic: Ratificar l'acord de la Junta de Govern Local de data 23 de desembre de 2015 en el 
que es va aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que han de regular la 
licitació per adjudicar la concessió de l’explotació del bar ubicat al camp de futbol municipal; 
es va acordar sotmetre a tràmit d’informació pública l’esmentat Plec; es va acordar convocar 
licitació pública i es va facultar a l’Il·lm. Sr. Alcalde per a l’efectivitat dels presents acords. 
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7. MOCIONS  

7.1 MOCIÓ QUE PRESENTA L’EQUIP DE GOVERN PER DONAR NOM A UN CARRER EN 

MEMÒRIA A LA SRA. MURIEL CASALS 

El Sr. Alcalde manifesta que passem al següent punt, que és una moció, és moció que 
presenta l’equip de govern per donar nom a un carrer en memòria de la Sra. Muriel Casals. 
És una moció curta, us la llegiré jo mateix, que diu així:  

“La Sra. Muriel Casals i Coutorier va morir el passat 14 de febrer a l’edat de 70 anys, 
després d’haver patit un desgraciat accident a la ciutat de Barcelona. Després d’una intensa i 
llarga trajectòria dedicada al món universitari, va esdevenir una veritable activista cultural, 
ajudant des de diferents òrgans a la promoció de la llengua i la cultura catalanes. En els 
darrers anys, la Muriel Casals ha esdevingut un dels referents indiscutibles del procés 
sobiranista, erigint-se com a líder involuntària i envoltant el procés de la seva personalitat, 
fins a definir-lo com a procés tranquil, pacífic i transversal.  

Per la seva gran aportació al desenvolupament cultural i social de Catalunya, l’Ajuntament de 
Cabrera de Mar li vol retre un petit homenatge a la Sra. Muriel Casals, per tal que el seu nom 
i els seus valors perdurin en la memòria del poble i els seus vilatans. Atès que l’any 2008 el 
Ple municipal va adquirir el compromís de donar el nom d’una dona al primer carrer que 
s’obrís a Cabrera de Mar, ja que a dia d’avui no n’existeix cap ... (tall a la gravació)... el Ple 
d’adopció dels següents acords: primer, donar el nom de Muriel Casals al primer carrer que 
s’obri en qualsevol dels nuclis urbans del terme municipal de Cabrera de Mar; i segon, donar 
trasllat d’aquest acord a la família de la Sra. Muriel Casals.” 

Bé, donem la paraula als grups de l’oposició perquè ens indiquin el seu posicionament. 
Comencem pel Sr. Meroño, del Partit dels Socialistes de Catalunya. 

El Sr. Daniel Meroño Lombera, regidor del PSC manifesta que sí. Jo aquesta setmana he 
parlat amb la Pilar Ventura, que va ser la regidora que va fer la proposta que el proper carrer 
que s’obrís fos una dona, el nom d’una dona, perquè ella no coneixia quina era la vostra 
proposta. Li vaig dir: “No sé si tu estaves pensant en una figura d’aquest tipus”, i em va dir 
que per descomptat que no.  

Jo no posaré en dubte la tasca de Muriel Casals en promoció cultural, promoció de la llengua 
catalana i com a activista cultural, per descomptat. Jo votaré en contra per tres motius. 
Primer, perquè no és una figura del poble, no és una figura de Cabrera. Després parlarem a 
veure si pot ser o no pot ser, perquè un dels grans dubtes que teníem l’oposició era si se li 
podien posar noms de persones de Cabrera als carrers o no. Això ens ho expliqueu ara. En 
segon lloc, considerem que no és una figura de consens, no és una figura de consens, hi 
haurà un 50 per cent de la gent que no s’hi veurà reflectida, no és una figura de consens. I a 
més, és un moment..., és oportunista, aquesta moció és oportunista i a més hipoteca el futur, 
perquè aquesta moció després s’haurà de ratificar, quan es construeixi aquest carrer i s’hagi 
de fer després s’haurà de ratificar en un altre Ple. Què passa? No sé quan serà que s’obrirà 
aquest carrer i es posarà aquesta placa, però potser tenim una noia que és premi Nobel de 
Medecina cabrerenca, i resulta que no podem posar a la placa el seu nom perquè hem 
hipotecat per un motiu, entenc jo, oportunista, això.  

Bé, aquesta és l’explicació i aquest és el motiu pel qual votarem en contra. 
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El Sr. Alcalde manifesta que bé, només dir-li que el tant per cent que vostè treu, del 50 per 
cent de gent que no es veurà reflectida en això, d’on surt, aquest 50 per cent? 

El Sr. Meroño manifesta que 52, 55? 

El Sr. Alcalde manifesta que a Cabrera de Mar? 

El Sr. Meroño manifesta que bé... 

El Sr. Alcalde manifesta que perdó, estem parlant de Cabrera de Mar, el nom d’un carrer a 
Cabrera de Mar. Més del 70 per cent de vots a favor de partits que proposaven la 
independència. I això no vol dir que el 30 per cent, ara no recordo la xifra, que no estiguessin 
a favor. Vull dir, tu pots haver votat una altra cosa i valorar aquesta persona com el que va 
ser. No estem dient només perquè va ser un estendard del procés sobiranista, sinó per molts 
altres motius. No se m’acut qui pot tenir una mala concepció de la Sra. Muriel Casals. Potser 
la meva visió no és imparcial, que no ho és, evidentment, però no veig per què algú hauria 
de rebutjar-ho. No sé. No crec que arribi ni a un 5 per cent, ni a un 10. 

El Sr. Meroño manifesta que bé, vostè ho ha dit, vostè no és imparcial, no és objectiu, ja ho 
ha dit. Vull dir, aquesta proposta, aquesta moció és seva, o sigui, és evident. En tot cas jo, si 
li vol sumar el tema del sobiranisme, la promoció del sobiranisme a persones de Cabrera, 
també se m’acuden persones de Cabrera que han defensat el món universitari, que han 
defensat la promoció de la llengua catalana, la cultura, i són de Cabrera. Independentistes i 
d’Esquerra Republicana, vives i difuntes. Per tant, a mi això em sembla oportunista, i per 
això hi votarem en contra. 

El Sr. Alcalde manifesta que bé, l’oportunisme ve pel fet que els fets són recents, és així, és 
evident. No, no, és la seva valoració, vostè assumirà el seu vot, és evident. Però no li 
amagaré que ens sap greu, eh?, sincerament també li he de dir. Molt bé. 

El Sr. Abel, d’Alternativa Independent Cabrera de Mar? 

El Sr. Abel manifesta que a veure. Nosaltres ens hi abstindrem. A veure, nosaltres creiem 
evidentment que fan falta més carrers amb nom de dona, perquè pràcticament tots els 
carrers que hi ha, no solament a Cabrera sinó a la majoria de pobles, de nom de dones hi ha 
molt pocs. Però evidentment estic d’acord amb què segur que si volem posar el nom d’una 
dona a un carrer, crec que el més adequat seria que fos algú de Cabrera, no? 

Però també estem una mica sobtats amb aquest assumpte que presenteu, perquè nosaltres 
temps enrere vam presentar també, # (0:35:22), desitjàvem des de l’associació de veïns que 
una persona que va lluitant tant l’estació com va ser el Sr. Jesús Sáez, que se li havia de fer 
un acte de reconeixement, perquè al cap i a la fi, si Cabrera té avui una estació que es diu 
Cabrera de Mar, és perquè aquest Sr. hi va treballar moltíssim, no? I se’ns va dir que no, 
perquè no era qüestió de posar noms de persones als carrers. Bé, ho accepto, eh? Per totes 
aquestes raons, al final decidim abstenir-nos. 

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

La Sra. Anna Maluquer Ferrer, regidora de GxC manifesta que bé, nosaltres, amb tots els 
respectes cap a la Muriel Casals i la tasca que ha fet, també ens hi abstindrem. Primer, 
perquè no sabem quan ni on s’obrirà aquest nou carrer. També, com deia, poden haver 
passat moltes coses entremig.  
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Segon, perquè és lògic que els nous carrers que s’obrin al poble, sobretot si són en conjunt, 
que és de preveure perquè s’urbanitzarà una zona o una altra, a vegades tinguin una 
temàtica comuna. Potser sí que podrien ser tots els carrers amb noms de dona, això també 
podria ser, no? 

I tercer, perquè també hi ha altres personalitats femenines que penso que han fet molt per la 
nostra cultura i pel nostre país, i que, bé, que tenim coses amb referències properes. 
Podríem dir el Carrer de les Bones Dones, ja ho vaig comentar ahir, que tenim la cova aquí, 
o de Santa Elena o d’Hermessenda, que ja sé que sóc pesada amb aquest personatge, que 
als gegants també els ho vaig proposar, però al final també és un personatge històric 
d’importància, i que està vinculada amb la història local. Per això ens hi abstindrem. Sabem 
que... 

El Sr. Alcalde manifesta que d’acord. Molt bé. Doncs, sotmetem aquest punt a votació. 

Vots a favor de la moció? 

Abstencions? 

En contra? 

Doncs, queda aprovat per 6 vots a favor, de l’equip de govern, 4 abstencions, de Gent per 
Cabrera i Alternativa Independent Cabrera de Mar, i 1 vot en contra, del Partit dels 
Socialistes de Catalunya. 

Sotmès l’assumpte a votació, el Consistori per 6 vots a favor (4 CDC, 2 ERC) i 4 abstenció (3 
GxC i 1 Ai-CM) i 1 abstenció (1 PSC), acorda: 

Primer: Donar el nom de Muriel Casals al primer carrer que s’obri en qualsevol dels nuclis 

urbans del terme municipal de Cabrera de Mar. 

Segon: Donar trasllat d’aquest acord a la família de la Sra. Muriel Casals. 

8. ASSUMPTES SOBREVINGUTS  

No n’hi hagueren. 

9. INFORMES, PRECS I PREGUNTES 

El Sr. Alcalde manifesta que, passem doncs, a l’apartat d’Informes, Precs i Preguntes. 
Comencem, com sempre, pels informes dels membres de l’equip de govern. En aquest cas, 
per la Sra. Maria José Cortada, regidora de Promoció Econòmica, Serveis a les Persones i 
Sanitat. Endavant, quan vulguis. 

La Sra. Maria José Cortada Manchado, regidora de Servei a les Persones manifesta que 
hola, bon vespre. Començaré informant sobre les activitats que estan en funcionament al 
casal, perquè ja el passat Ple es va comentar. Activitats en funcionament en aquests 
moments hi ha el catering que té de dotze a quinze persones cada dimarts. Això està lligat 
amb el tema de l’estança de dia. És cert que encara no hem aconseguit que al migdia es 
quedi gent, però bé, s’està treballant en això. Hi ha la petició de posar una TV, que també 
s’està fent, per tal de poder quedar-se després de l’àpat.  
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A la dinamització hi ha de catorze a disset persones. El taller de la memòria, que n’hi ha 
dotze. Informàtica, que en aquests moments estan apuntats vuit, està a punt de començar. 
Retrats i pintura, que n’hi ha vuit. A puntes de coixí n’hi ha sis. A costura i reciclatge van 
quinze. A mantes solidàries van dotze. A gimnàstica de manteniment, vint-i-una. A 
hipopresius i sòl pèlvic, tretze. A pilates, vuit. A ioga en cadira, vuit. A ioga kundalini, quinze. 
A balls en línia, deu. I el bridge, que van quinze. 

Després, a part d’això, s’està ofertant podologia, que va un cop al mes, i després s’oferten, 
que no estan encara en funcionament, el taller de teatre, que també la mateixa activitat 
requereix un mínim de persones, eh? Ja sabem que el teatre va molt bé perquè es treballa la 
concentració, la memòria, treball en equip, la seguretat en un mateix, l’expressió, 
l’organització, etcètera. No enumero més perquè no acabaria.  

Records en paper també s’està ofertant, mitjançant l’expressió escrita i l’expressió oral 
desenvolupem la memòria, la concentració, i tot recuperant el record de les nostres vivències 
personals. S’oferta el tai-txi, que són exercicis suaus que ajuden al relax i a la flexibilització 
del cos.  

S’ofertarà entre el mes d’abril i juny la jardineria, que està en procés de preparació, tot 
emmarcat dins del que és les Viles Florides, i amb la intenció de ser anual. Manteniment dels 
espais verds com a activitat lúdica dels usuaris del casal. S’ofertarà també, s’està ofertant 
medicina natural, amb xerrades sobre alimentació, cura d’un mateix des de vessants 
alternatius i naturals a la medicina alopàtica. També hi ha una xerrada programada d’Ana 
María Lajustícia el 24 de maig, que ens visitarà aquí, al poble, i ens presentarà tot els seus 
productes i la seva manera d’enfrontar-se al dolor, etcètera. I també s’oferta la reflexologia 
podal, mitjançant els peus es diagnostiquen desequilibris en la salut en general, i els peus 
com a punts de salut físic i mental. Val. Cadascuna d’aquestes activitats requereix un mínim 
de persones apuntades per diversos motius: socialització, econòmics i d’objectius, tant de les 
mateixes activitats com del mateix concepte de casal.  

Passem al tema de taxa d’atur a Cabrera de Mar. Al mes de febrer del 2016 hi ha 177 
persones aturades, hi ha una variació de tres persones respecte al mes anterior, i es col·loca 
en un 8,68 per cent aquesta taxa.  

Després parlaré també, us informo del tema de les visites de turisme. Les visites de turisme 
s’estan cobrant des del passat mes de novembre. Ja vaig informar el mes de gener com 
havien anat les dues anteriors, i ara parlaré de com han anat les dues visites guiades que 
s’han fet en aquest any. El mes de gener es va fer “Cabrera, els pagesos i Senyors”, i el 20 
de febrer es va fer “Gaudeix Cabrera, ruta arqueològica”. En total han estat 66 persones, 
procedents del Barcelonès i Maresme principalment, tot i que també ha vingut gent de 
Girona. Aquestes dues sortides, que han estat de pagament, han cobert les despeses de 
guiatge i de material de suport.  

Després, la Fira de Pagesia i Medi Ambient ja té data de celebració: serà l’11 i 12 de juny.  

I ara les obres de serveis socials, informaré de com funcionen, de com estan, perquè... Val. 
El ritme de treball de les obres dels serveis socials és bo, estem dins dels terminis, estem 
dins dels pressupostos, la qualitat dels treballs és correcta fins el moment i no hi ha hagut 
imprevistos fins ara. S’ha fet ja el que és l’enderroc dels sostres, envans, etcètera. S’ha fet ja 
el repicat de revestiments de façanes, s’ha posat ja la llosa de formigó per al paviment i de la 
planta de semisoterrani, on anirà el Banc d’Aliments. S’ha fet també la llosa de formigó per a 
paviment i fonament de la planta baixa. El mur de càrrega també de la planta del 
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semisoterrani, que és tot del Banc d’Aliments. I bé, a partir de, em sembla que..., no, el dia 9 
ja es va començar ...(tall a la gravació)... de la mateixa. 

I ara parlaré, us informo del tema del conveni de SAD, que s’ha fet amb el Consell Comarcal 
del Maresme. S’havia d’iniciar el gener i ha començat a partir de l’1 de febrer per qüestions 
d’organització. En principi, clar, portem poc temps, en aquest mes no hi ha hagut cap mena 
de problemes. El personal que treballava en l’empresa AG evidentment ha passat a treballar 
amb el conveni amb el consell comarcal. L’empresa és Sesmar, que és la que està 
gestionada pel consell. No hi ha hagut cap mena de problema amb aquest servei.  

I després, amb el tema del conveni d’animals, cal destacar que de moment tampoc hi ha 
hagut cap queixa en aquest. I fins aquí. 

El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Només aclarir que el SAD és el Servei d’Atenció 
Domiciliària.  

La Sra. Maria José Cortada Manchado, regidora de Servei a les Persones manifesta que ah, 
sí. És que ja t’acostumes a parlar així, i... 

El Sr. Alcalde manifesta que i el conveni d’acollida és pel que fa a l’acollida d’animals 
domèstics. Molt bé, gràcies, Maria José.  

Passem ara la paraula a la Montse Reig, regidora d’Ensenyament, Cultura, Patrimoni, 
Comunicació i Participació Ciutadana. Endavant, Montse, quan vulguis. 

La Sra. Montserrat Reig Pascual, regidora d’Ensenyament manifesta que hola, bon vespre. 
Només informar-los que comença la preinscripció ja per a la matriculació de les escoles. La 
preinscripció, la presentació de sol·licituds serà del 30 de març al 7 d’abril. Demà tenim 
portes obertes a l’escola del Pla, a la qual esteu tots convidats, que hi ha hagut algunes 
millores, i si voleu anar-la a visitar estaran molt contents. L’escola bressol ho fan molt més 
tard i començarem..., del 25 al 27 d’abril publicarem l’oferta. Llavors, del 2 al 13 de maig es 
poden presentar sol·licituds, i el període de matriculació serà del 6 al 10 de juny.  

Una altra qüestió: per a Sant Jordi, aquest any el dia 23 farem el tema de les paradetes al 
carrer, i a la tarda farem..., bé, Cabrera és Espectacle ens oferirà una representació a Cal 
Conde, com sempre, referent a coses de Sant Jordi que estan preparant. Aquest any al 
Memorial Antoni Isern li hem donat una visió diferent. El farem el 24 al dematí, i ho farem a 
Can Bartomeu. Ho farem molt més festiu, i li donem un altre enfocament. Ens col·labora el 
TA (?), col·labora Cabrera Solidària, farem com una festa per a famílies i després donarem 
els premis, als quals esteu tots convidats també. I ja està, res més.  

El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Gràcies, Montse. Donem ara la paraula al regidor de 
Festes, Joventut i Esports, Sergi Teodoro.  

Quan vulguis.  

El Sr. Sergi Teodoro José, regidor de Festes manifesta que gràcies. Jo vull exposar un 
projecte conjunt amb l’Àrea de Cultura, sobre el seguici popular, les noves figures i les 
actuals que existeixen al municipi i que en formaran part novament.  

Aquest projecte és un projecte cultural a nivell municipal, que vol introduir la cultura popular 
al municipi i potenciar la ja existent. Un dels objectius d’aquest projecte és convertir els actes 
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de cultura popular en un referent al municipi, com ja hem pogut veure en les festes majors 
anteriors, que han sigut els actes més multitudinaris de tots. Crear un acte nocturn nou on 
participi tot el seguici, estil la Patum de Berga, estil Escaldàrium de Caldes de Montbui, estil 
“No n’hi ha prou”, de Mataró. El grup de Riu, que és un grup de folk català, està treballant ja 
en la composició d’aquestes músiques, i que tocaran en directe en aquest acte. 

També el que es vol és, a llarg termini, que aquestes figures adquireixin un reconeixement a 
nivell de país, i poder portar colles i figures amb un vincle per a Cabrera de Mar patrimonial 
important. Amb les dues colles que ara mateix hi ha, que són els Macabres i els gegants –la 
colla gegantera, perdó– ens hem organitzat en una comissió que hem anomenat Comissió 
de Seguici, on el que volem és debatre tots els actes que hi ha actualment, i els nous –els 
que ja vam fer l’any passat i els nous que proposem aquest any– per tal d’establir línies 
comunes.  

Aleshores, us faré una mica de plantejament de quines són les noves figures que formaran 
part d’aquest seguici, que seran, per part de la geganta, el personatge és Eleanor de Sa 
Riera, que és la dona de Pere Joan Ferrer, actual gegant de Cabrera de Mar. També es 
faran dos capgrossos, que seran la Tragicomèdia, un serà la comèdia i l’altre la vessant 
tràgica. I en principi aquestes seran les noves figures que n’hi haurà. Gràcies. 

El Sr. Alcalde manifesta que gràcies a tu, Sergi. Donem ara la paraula a la regidora de 
Serveis Interns i Urbanisme. Quan vulguis, Núria. 

La Sra. Núria Pera Maltes, regidora de Serveis Interns manifesta que moltes gràcies. Bé, 
nosaltres us volem informar del procés selectiu de la borsa de treball per a conserges i/o 
operaris. S’ha resolt ja aquest procés, i ha quedat de la següent manera. Després de 
realitzades les proves, a les quals es van presentar definitivament tretze persones, ha 
quedat, per tant, una borsa de treball de tretze persones que vénen a constituir una borsa de 
treball per a la cobertura de possibles contractacions o nomenaments temporals com a 
operaris o conserges en cas d’urgència. Han quedat, com deia, tretze persones, i d’aquesta 
borsa de treball, la primera oferta que cobrirem serà la de vigilant del castell i del cementiri. 
La primera persona a la qual se li va oferir, la primera persona que va quedar en primera 
posició en aquesta llista de treball, doncs, ja tenia feina, i s’ha ofert aquesta feina a la segona 
persona de la borsa de treball, concretament al Sr. Josep Trabal, que ja començarà aquesta 
setmana, aquest cap de setmana. 

Per altra banda, també s’ha dut a terme un procés selectiu de borsa de treball en el mateix 
criteri de jurista municipal. En aquest cas van quedar dues persones, i notificar-los que el dia 
1 d’abril ja s’hi incorporarà la primera persona que va quedar seleccionada, que és el Sr. 
Eduard Farré, com a advocat municipal. 

També tenim en procés un altre procés selectiu de personal, en aquest cas concretament el 
nomenament d’una enginyera com a funcionària interina de programa. (Veu de fons.) O 
enginyera. O enginyer. Bé. És que... Enginyera-enginyer... Jo sóc especialment en aquest 
cas feminista. Ahir era el dia de la dona i, llavors, he aprofitat l’ocasió. Si voleu faig broma 
amb el sentit d’homenatge, “donatge”, homenaje i... no? No sabeu aquesta? No la sabeu? 
(Veus de fons.) “Donatge”. Sí. Però és veritat, eh? Bé, després en podríem establir un debat, 

però ho trobo certament... 

Bé, ara m’havia perdut. En el procés selectiu de nomenament d’un enginyer o una enginyera 
com a funcionari interí de programa, i aquest procés està en marxa, el que passa és que em 
sembla que avui o ahir s’ha rebut un recurs, per tant, el primer que haurem de fer és resoldre 
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aquest recurs de reposició, que va concretament... O sigui, el que denuncien és que no 
existeixi temari o programa en aquest procés, i que la plaça que es convoca a la citada 
resolució no ha estat inclosa l’oferta pública d’ocupació. Bé, ho haurem de resoldre i, bé, 
suposo que el procés continuarà.  

La Sra. Anna Maluquer Ferrer, regidora de GxC manifesta que disculpi un moment. Era per 
no haver-hi temari i per què més, el recurs?  

La Sra. Pera manifesta que sí. Bé, és públic, eh? El porto aquí i després si voleu us 
l’ensenyo. Ho he resumit molt, eh?, però m’ha semblat destacar –a més és que ho he rebut 
avui– que no existeixi temari o programa. I el tercer és que la plaça que es convoca a la 
citada resolució no ha estat inclosa en l’oferta pública d’ocupació, ni figura l’última relació de 
llocs de treball aprovada per l’Ajuntament de Cabrera. El que passa és que això és un procés 
selectiu per a un nomenament d’enginyer o enginyera com a funcionària o funcionari interí de 
programa, val?, o sigui, no ha d’estar a l’oferta. Però bé, s’ha de resoldre. En tot cas, els 
tècnics ho hauran de resoldre i fer l’informe pertinent, eh? 

El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Gràcies, Núria. Donem ara la paraula al Sr. Enric Mir, 
regidor d’Obres, Serveis i Sostenibilitat.  

El Sr. Mir manifesta que gràcies. Bé, el primer punt, tema d’un suggeriment de l’altre dia, que 
avui espero no espatllar-ho però sembla que la megafonia va bastant bé, s’ha fet una petita 
inversió arreglant una sèrie de cables, una sèrie d’aparells, i esperem que això sigui durador 
i que a partir d’ara puguem sentir-nos tots perfectament i se senti tot el que diu la gent. 

A veure, la informació del tema d’obres i serveis, començaré informant que les obres de la B-
502 van segons allò previst, segurament acabaran abans dels tres mesos que vam dir 
inicialment, i de fet només faltaria fer el pas de vianants, que l’estan ja preparant per fer-lo el 
més aviat possible. 

Després, com ja hem informat, a la Masoveria de Cal Conde tot va correcte.  

I el tema de les licitacions, en aquests moments tenim quatre licitacions en marxa. La 
primera seria el Pla d’accessibilitat del Pla de l’Avellà, que està en període d’informació 
pública i que finalitza el 21 de març.  

El següent és el tema de la licitació del servei de neteja dels edificis de l’ajuntament, que 
també està publicat, i que finalitza el proper 29 de març.  

I el següent és el tema de la rehabilitació del ferm del Camí d’Agell, que també està en 
informació pública i finalitza el 7 d’abril.  

I l’últim, com ja ha comentat abans l’Alcalde, és el de la piscina, que finalitza el 14 d’abril. 
Aquestes serien les licitacions que en aquests moments estan en marxa, i encara no s’ha 
presenta el termini per acabar-les. 

Després, s’han fet una sèrie de reparacions de temes de ferms, per exemple, reparació del 
Torrent d’en Boba per tema de seguretat d’un forat que era molt perillós i havíem tingut..., 
alguna gent s’havia queixat que havia tingut un susto. L’ajuntament ha actuat i ha tapat 

aquell forat perquè realment podia ser molt perillós. 
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I després també s’ha reparat aquí, al carrer Jaume I, s’ha posat una tanca de fusta pel tema 
dels cotxes, perquè s’estava descarnant i per evitar que tinguéssim problemes perquè 
l’utilitzen molts cotxes que vénen del col·legi, i per evitar més problemàtica. 

Referent al tema de la brossa, que va començar el servei de recollida el passat 1 de febrer, 
de moment ja portem quasi un mes i mig, tot va força bé, i ja està previst fer unes 
actuacions, que tenien sis mesos per fer-les, com era el canvi de contenidors. S’està 
preparant un tema d’un tríptic en el que explicarem tot el nou horari, els nous serveis que es 
donaran, tota la informació que pugui ser necessària per a la gent, i això esperem que estigui 
el més aviat possible perquè tothom vegi la millora que és per al municipi. I també s’està 
preparant ja i s’està treballant el tema dels pressupostos dels diferents tancats que hi havia a 
la licitació, per veure on aniran ubicats i veure com es pot fer que siguin el millor possible, i 
començar a avançar en allò que cada vegada es pugui veure menys on estan tots els 
contenidors.  

També un altre tema que jo crec que és un tema molt important, i espero que el temps em 
doni la raó, que és el tema dels vehicles elèctrics, el tema de la subvenció que vam 
aconseguir a finals de l’any 2015. Segurament aconseguirem dues subvencions més, o sigui 
que hi ha una subvenció d’un pla # que ha sortit de 15.000 euros, a què podem optar 
l’ajuntament, i a sobre les marques de cotxes també ens subvencionen amb 12.000 euros. O 
sigui, estem treballant amb això, tenim cinc projectes sobre la taula per treballar per intentar 
tirar-ho endavant i perquè Cabrera sigui un dels primers municipis del Maresme que tingui un 
punt de càrrega ràpida, i que els vehicles es puguin carregar el més ràpid possible i fomentar 
una cosa que realment és, jo crec i pel que es veu, que va a més, amb tot el tema de la 
mobilitat elèctrica.  

També, com ja els havia comentat en els anteriors plens, s’han acabat de col·locar els 
fanals, els set fanals solars que s’havien de posar a Can Segarra. Ja s’han col·locat, des del 
mes passat estan col·locats, funcionen i donaran més seguretat i més visió nocturna per a 
tota la gent que viu en aquella zona, que reclamaven el tema que no es veia res, allà 
realment estava molt fosc. I també s’han posat dos focus a la pista de skate aquí, al cantó 
del camp de futbol i al cantó de les pistes de pàdel, que també els han posat aquesta 
setmana i que ja estan funcionant perquè la gent pugui... També són solars. 

I el Parc Serralada Litoral, com ja em sembla que vaig informar, ha canviat la seu, ha deixat 
la seu de Cabrera, malauradament s’han anat a Alella, però afortunadament el lloc és molt 
maco i estan molt ben ubicats, val? Ens van convidar a la inauguració, que va ser aquest 
dissabte passat, que vam anar l’Alcalde i jo, les instal·lacions realment han quedat molt bé, 
tenen un espai i el que és Can Magaroles, que és una masia que té més de cinc-cents..., que 
és preciosa, i s’han adequat allà molt bé. Vam fer la visita, i força bé.  

I ens han informat que la propera setmana, tal com estava previst, començaran les obres de 
l’aparcament de dalt de la Fontpicant, per condicionar-lo tot perquè estigui en millors 
condicions, independentment que l’ajuntament també fa el manteniment perquè el camí 
estigui el millor possible. 

I també que es començaran a col·locar els vuit cartells indicatius que estaven prevists per al 
parc, indicant llocs d’interès i totes ...(tall a la gravació)... Val?  

I ja per finalitzar, personalment i des d’aquí, l’ajuntament, volem agrair a un veí, que per un 
tema d’obres a casa ha hagut de treure una olivera que tenia més de vuitanta anys i ens l’ha 
cedit a l’ajuntament, l’ajuntament li ha buscat un lloc i l’hem posat aquí, a la Plaça Nova, 
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queda força bé i li volem donar les gràcies des d’aquí. Això sempre és d’agrair. Moltes 
gràcies. 

El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Moltes gràcies a tu, Enric. Bé, per part meva informar 
de tres temes concrets. El primer és que la setmana passada vam celebrar la junta local de 
seguretat en aquesta mateixa sala, amb la presència de Mossos d’Esquadra, Guàrdia Civil, 
la Policia local, el delegat territorial de la Generalitat a la província de Barcelona, i el 
responsable nostre de Protecció Civil. Bé, aquí es van analitzar tots els temes relacionats 
amb la seguretat ciutadana, i es van analitzar les estadístiques corresponents a l’any 2015, i 
els informaré breument d’allò més destacable, de com han evolucionat les dades del 2015 
respecte al 2014.  

El total de delictes comesos en el municipi es va reduir en un 11,5 per cent l’any 2015. 
D’aquests delictes, la gran majoria són robatoris amb força, o són delictes contra el 
patrimoni, dels quals 74 han estat robatoris en interior de vehicle, aquests han baixat un 6,3 
per cent, 23 han estat robatoris en domicilis, un més que l’any anterior, per tant, es manté 
baix, i 19 robatoris en empreses i establiments. Aquests són 4 més que l’any anterior. Això 
pel que fa a delictes. 

Pel que fa a les infraccions administratives, han disminuït un 11 per cent en el total. Pel que 
fa a accidents, s’han registrat 119 accidents de trànsit, que és una disminució d’un 2,5 per 
cent. La majoria d’aquests, 74, sortosament han estat sense cap mena de ferits, 39 amb 
ferits lleus i 6 amb ferits greus. Per sort, no hem hagut de lamentar cap víctima mortal.  

S’han dut a terme un total de 21 controls de radar al llarg de l’any, amb un total de 148 
conductors denunciats per excés de velocitat, per superar amb escreix la velocitat marcada 
al tram. I s’han dut a terme també 54 controls d’alcoholèmia, que l’han passat 355 
conductors, dels quals van donar positiu 60.  

Bé, a part d’això també es van revisar els plans de protecció civil, però aquestes són les 
dades més destacables que els volíem destacar.  

El segon punt del qual vull informar és la visita del delegat del Govern de la Generalitat, el 
Sr. Miquel Àngel Escobar, que és nomenat recentment, fa un mes escàs que va ser nomenat 
delegat de la Generalitat a la província de Barcelona, i aprofitant que assistia a la junta local 
de seguretat vam tenir una reunió prèvia amb la regidora Montse Reig i jo mateix, i vam estar 
tractant tots aquets temes que tenim pendents amb la Generalitat, de la qual ells en són 
l’administració competent, i que bàsicament van ser el soterrament de la canalització de les 
aigües de la Rambla dels Vinyals i el pas de la platja, que és un tema etern que tenim, i que 
qui és competent és l’ACA i és interessant que la Generalitat sàpiga que això és un tema 
pendent de resoldre. Vam parlar també del futur turístic del municipi, basat en la nostra 
riquesa i el nostre patrimoni arqueològic. Vam parlar de la recuperació de la platja, com no 
pot ser d’altra manera, tot i que aquest tema està aturat perquè el Govern central fa un any i 
mig que no es vol reunir amb el Departament de Costes de la Generalitat de Catalunya. I 
vam parlar també de la rehabilitació de la Masia de Cal Conde, que és un dels grans reptes 
que hem d’afrontar com a municipi.  

I el tercer tema que els volia comentar és que justament aquest matí ens han comunicat des 
de la Diputació de Barcelona que s’ha aprovat un pla, bé, un programa de foment de 
l’ocupació local, que és per un import de la meitat del que vam tenir l’any passat, és a dir, un 
pla ocupacional per al qual destinen uns diners a cada ajuntament, perquè es pugui 
contractar per un període concret, de sis mesos normalment, una sèrie de persones. La 
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dotació econòmica que ens correspon a Cabrera en aquest pla ocupacional és de 44.500, 
que és més o menys la meitat del que ens va correspondre l’any passat. Ens han explicat 
que la intenció..., l’any passat es van concentrar tots els diners del mandat per a aquesta fi 
en un any, i aquesta vegada la intenció és fer-ho, destinar uns 30 milions d’euros a nivell de 
tota la província de Barcelona cada any. Aquest any seran 44.500, i properament decidirem i 
ja els informarem de quines persones contractem, per fer quines tasques i durant quant de 
temps. 

Això és tot el que tenia per informar, però abans de donar la paraula als grups de l’oposició 
volia fer un prec, que és el següent: com a equip de govern, volem demanar que, si us plau, 
atès que som un equip de govern amb voluntat de màxima transparència, de donar màxima 
informació, de col·laborar al màxim possible en allò que sigui convenient i transcendent per 
al poble amb els grups de l’oposició, doncs, agrairíem que no se sembressin ombres de 
dubte traient a la llum pública temes que considerem que no s’escauen amb la relació que 
tenim després en el dia a dia. És un prec que volem fer perquè entenem que no es 
correspon, ni amb la voluntat de l’equip de govern ni amb la realitat dels fets, per tant, ens 
agradaria que això no anés més enllà. Aquest és el comentari que volíem fer, i a partir d’aquí 
donem la paraula als diferents grups de l’oposició. Comencem pel Sr. Daniel Meroño, del 
Partit dels Socialistes de Catalunya, per les preguntes i temes que vulgui comentar. 
Endavant.  

El Sr. Daniel Meroño Lombera, regidor del PSC manifesta que moltes gràcies. En primer lloc, 
felicitar la Putxi pels actes del Dia Internacional de la Dona, que es van celebrar ahir. Al que 
vaig poder assistir va ser molt interessant. Bé, aquesta és una pregunta que faig a la Putxi. 
Ella ha parlat de, si no he comptat malament, unes dotze activitats, que les ha presentades 
com a activitats no sé si de l’ajuntament, del casal, dels Serveis Socials...? Jo et volia 
preguntar: de totes aquestes activitats, quines estan finançades per l’ajuntament? Totes, no 
totes? I quantes d’aquestes s’estan fent al centre cívic del Pla de l’Avellà. Perquè em sembla 
que estem focalitzant tot el tema de serveis al casal... Hi insisteixo, és una pregunta, eh? És 
que no he entès si això era una presentació d’activitats de l’ajuntament o només del casal, 
de El Castellet. Val. 

A l’Enric també felicitar-lo per tot el que és la projecció de la proposta dels vehicles elèctrics. 
Em sembla que hi ha molt de marge per recórrer, i evidentment que és el futur, vull dir, en la 
reducció de les emissions del CO2 al planeta ens va la vida, vull dir, no és un topic, ens va la 
vida dels fills i dels néts, fins el punt que, per exemple, a l’àrea metropolitana de Barcelona 
estan limitant l’accés. Hi ha un pla de restricció de vehicles progressiu, a mesura que passin 
els anys no podran entrar vehicles amb una certa antiguitat per un tema d’emissions de CO2, 
i fins i tot, i aquí també l’ajuntament té molt recorregut i molt a dir, a nivell urbanístic s’estan 
restringit els accessos a zones sensibles dels municipis com escoles, CAP, ambulatoris, 
etcètera. Vull dir que, efectivament, hi ha molt de recorregut aquí. 

Per tancar el cercle virtuós de la generació elèctrica, aquests punts de recàrrega, si fossin 
d’autogeneració elèctrica ja seria fantàstic. Bé, tot és posar-s’hi, eh? És agafar el toro per les 
banyes i fer algun tipus de projecte d’autogeneració elèctrica, sigui amb cooperativa 
municipal, veïnatge, com sigui, eh? Hi ha molts projectes, hi ha moltes propostes en aquest 
sentit. Però igualment el felicito, eh? 

Jo et volia preguntar, Enric, no sé si es cosa teva o de la Núria, el tema del berenador de la 
Fontpicant. No ho vau explicar l’altre Ple, i avui tampoc s’ha explicat. A nosaltres en alguna 
reunions ens ho heu explicat, i jo entenc que és interessant que la gent sàpiga que hi ha un 
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projecte, no?, d’obrir un berenador allà, a la Fontpicant, i bé, i que hi haurà uns panells... Sí 
que has comentat el tema dels panells informatius, això sí, però que hi haurà un berenador a 
la Fontpicant... Bé, després ho expliques. He estat mirant l’acta de l’anterior Ple i no ho he 
trobat, i crec que és interessant perquè, bé, Burriac i la Fontpicant són referent per al poble, i 
crec que a la gent li pot interessar.  

Bé, també a la Núria, el tema de l’enginyer o enginyera. És una plaça d’interí el que surt, i 
nosaltres ara mateix tenim una persona com a enginyera, no sé en quin càrrec o quina plaça 
està ocupant, si és una substitució o és un contracte mercantil o és autònom, però em sobta 
que no surti, no sé, la plaça de funcionari,sinó que surti interí, i que tenim una persona que 
està fent aquesta funció. A veure si ens ho pots explicar.  

I bé, ja per últim, i això sí que vull que consti en acta, el tema dels noms dels carrers. Si el 
govern no ho pot explicar ho entenc, no ho pot explicar o dir que si realment no pot haver 
gent de Cabrera als noms dels carrers, sí que seria interessant que de cara al proper Ple 
s’expliqués, eh?, i això vull que consti en acta. Ja està, només això. 

El Sr. Alcalde manifesta que si em permeteu, començo jo per l’últim tema. Em colo. No ens 
consta cap impediment reglamentari per posar nom de persones de Cabrera als carrers de 
Cabrera, eh? Vaja, jo no tinc constància d’això, eh? (Veu de fons.) No sé, no tinc constància, 
i deixo dit que no hi ha constància. Si ens hem equivocat i resulta que en algun lloc consta, 
cosa que m’estranyaria molt, doncs, ja ho diríem. Si no diem res és que no hi consta així. Bé, 
qui contesta? La Putxi? Gràcies. 

La Sra. Maria José Cortada Manchado, regidora de Serveis a les Persones manifesta que a 
veure, les activitats que he relatat són totes activitats del casal. Contestant també una 
inquietud que tenia l’Abel en el seu moment, fa dos mesos, totes són subvencionades, 
algunes porten un copagament, altres no, però totes estan subvencionades per l’ajuntament. 
Les que són gratuïtes estan impartides i contractades per l’ajuntament, i, per tant, no es 
demana res, i altres són, com es diu això?, voluntaris que ho fan sense cap..., i altres que 
són professionals que tenen..., bé, cobren unes hores, i aleshores, bé, es demana un 
copagament molt petit, amb uns preus públics, als usuaris d’aquestes activitats.  

El Sr. Daniel Meroño Lombera, regidor del PSC manifesta que m’has contestat parcialment, 
sí, has dit que totes les activitats són al casal, del castellet, i que totes estan finançades per 
l’ajuntament. I ara la segona part de la pregunta era què passa amb el centre cívic del Pla de 
l’Avellà. 

La Sra. Cortada manifesta que el centre cívic del Pla de l’Avellà funciona d’una altra manera. 
Es lloga, com si diguéssim, l’ús de la sala a professionals que donen, bé, el seu currículum, i 
que volen impartir alguna activitat, i funciona d’aquesta manera. Sí és cert..., a veure, es fa 
zumba, es fan diverses coses, vénen també..., es reuneixen els alcohòlics anònims, els 
familiars dels alcohòlics anònims, es fa també algun taller de, com es diu?, dibuix per a nens, 
etcètera, però el funcionament és bastant diferent. De totes maneres es fa una mica..., no he 
estat mai perquè hi ha projectes per... 

El Sr. Meroño manifesta que el greuge comparatiu és bestial, i jo ho sento però aquí sí que 
podem parlar de comparació perquè estem parlant de serveis, no estem parlant que si volem 
la festa major o el teatre a dalt o a baix, estem parlant de... Per a mi, gimnàstica de 
manteniment per a la gent gran és un servei social que ha d’estar absolutament finançat tant 
aquí com a baix. És la meva opinió, eh? 
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La Sra. Cortada manifesta que mira, la gimnàstica de manteniment per a la gent gran es fa, i 
es fa per a tot el poble, tota la gent gran del poble. Evidentment, si tenim un casal on 
s’imparteix, tota la gent gran pot anar al casal. No tenim dos casals, i és allà on es fa. Per 
tant, està obert a que hi vagin i hi participin en l’activitat. Si no hi participen és per altres 
qüestions.  

El Sr. Meroño manifesta que és igual.  

La Sra. Cortada manifesta que no, és igual no. 

El Sr. Alcalde manifesta que bé, la Núria havia de contestar un dels temes que ha preguntat. 

La Sra. Núria Pera maltes, regidora de Serveis Interns manifesta que bé, em sembla que 
m’has preguntat..., bé, ens has posat dos dubtes. En el cas del procés selectiu de 
nomenament d’enginyer/enginyera com a funcionari/funcionària interí de programa, és així 
perquè la llei no permet que les plantilles augmentin, i és interí de programa a dos anys, amb 
possibilitat de renovar un any més.  

En aquests moments hi ha una persona a l’ajuntament, però que està contractada i presta 
serveis a través d’una empresa que es diu PROMEDIT S.L., és a dir que l’ajuntament en 
aquests moments no té una enginyera o un enginyer sinó que és una empresa qui presta els 
serveis. Per tant, el que volíem fer d’alguna manera és regularitzar aquesta situació, i el que 
ens permet fer la llei és un interí de programes.  

Pel que fa al segon cas, de la Fontpicant, doncs, és un tema una mica llarg, i si no ho hem 
parlat abans ni ho hem informat abans, on sí que ho hem informat és en les comissions 
d’Urbanisme, és perquè estem en vies de signar un conveni amb el Parc de la Serralada, la 
propietat de la Fontpicant i l’ajuntament. El que passa és que, donades les circumstàncies, si 
us sembla bé, doncs, m’allargaré una mica i ho exposaré, què és el que estem treballant.  

Repetidament, i des de fa molt de temps, sabeu que la Fontpicant en aquest Ple o en aquest 
ajuntament ha estat un tema de preocupació perquè hi havia..., és una propietat privada, 
estava ocupada, després no sé si l’any passat o l’altre, a l’estiu es van fer diverses festes 
bastant multitudinàries, i bé, preocupava, va ser un problema.  

Em sembla que va ser al setembre, la propietat va llogar aquest espai a unes persones que 
encara el tenen en lloguer, i van instal·lar, o tenien intenció d’instal·lar-hi una..., no sé com 
dir-ho, una caseta, un “xiringuito”, una caseta per fer-hi alguna activitat. El que passa és que, 
clar, no tenien ni permís ni llicència, i l’ajuntament hi va haver d’actuar. Es van parar les 
obres, i ha quedat una solera. Això sempre ha d’estar treballat amb el parc, amb la Comissió 
d’Urbanisme, amb la propietat, i en aquest cas, doncs, unes terceres persones que han patit 
unes conseqüències perquè el propietari les va informar malament.  

Per resumir-ho, perquè és bastant llarg, jo ara explicaré com està en aquests moments. En 
aquests moments, la Comissió d’Urbanisme de Barcelona demana que es faci un pla 
especial a la Fontpicant, però mentrestant nosaltres, l’ajuntament, el parc i la propietat, 
signarem un conveni que permetrà continuar les obres allà on està la caseta i la solera, és a 
dir, es podrà muntar un “xiringuito”, que no és un “xiringuito” sinó que serà un punt 
d’informació del parc, associat a un berenador, al qual es podrà, a més a més, portar 
activitats lúdiques conforme amb el parc. És a dir, les activitats d’alguna manera, bé, no 
d’alguna, de totes maneres, les regularà el parc. I pensem que això serà, bé, un punt positiu i 
una millora per a una zona tan emblemàtica com és la Fontpicant. Però a mi m’agradaria, 
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doncs, informar ja quan estiguem a punt de signar el conveni, i poder discutir quins són els 
punts i què és el que es durà a terme allà, no?, ara és una mica precipitat. El que sí és que 
s’hi està treballant, ja dic, però és complicat de treballar-hi perquè hi ha moltes 
administracions implicades en aquest moment. 

Ara em sembla que ja estem a punt de tenir un conveni ja més o menys per firmar, però ha 
estat complicat també el conveni, perquè clar, imagineu-vos, Urbanisme, Parc Serralada, 
ajuntament, propietat, hi ha uns interessos privats també, i els llogaters. No sé si m’he 
explicat prou, però estem treballant i penso que és bo recuperar la Fontpicant pel que 
representa per a Cabrera i per a la comarca. I a la llarga, doncs, ja auguro una mica més, 
amb aquest pla especial de poder recuperar el manantial, perquè el manantial encara està 

actiu, eh? 

El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, Núria, moltes gràcies. Pensem que és una molt, molt 
bona notícia, i que és fruit de molts anys de treballar-s’ho, eh?, això no cau del cel, 
evidentment, però la bona feina al final dóna els seus fruits. Ho celebrem. Bé, donem la 
paraula ara al Sr. Antoni Abel, d’Alternativa Independent Cabrera de Mar. Endavant. 

El Sr. Antoni Abel Nuri, regidor de AI-CM manifesta que a veure. Mira, a la Núria. No, només 
és un tema, perquè vaig entrar a la web, i a resultes d’aquesta convocatòria de les 
entrevistes per a la borsa de conserges i operaris, entro dintre, i em contesta..., demano el 
PDF i em diu: “El fitxer no és públic.” Punt. Clar, això, la informació... Això va passar abans 
d’ahir.  

(Veus de fons.) 

No home... No, però a veure, el resultat... Suposo que si s’ha acabat, el resultat és... 

La Sra. Pera manifesta que és que el procés està acabat. 

El Sr. Abel manifesta que val, però el resultat hauria d’estar, no? Dic jo. Si ja s’ha escollit i 
ja... 

La Sra. Pera manifesta que sí però, a veure, un cop s’acaba, ja no queda publicat al web, ja 
està tancat el procés. Ja està.  

El Sr. Abel manifesta que val. I llavors, no s’informa de res? O sigui, quins han sigut els 
escollits... 

La Sra. Pera manifesta que ja està informat. És a dir, les persones interessades ja han 
tingut... De totes maneres ho revisaré, eh?, però és un procés tancat. Aquest procés..., em 
parles del de conserges, no? 

El Sr. Abel manifesta que sí, sí. Vaig entrar aquí i vaig... 

La Sra. Pera manifesta que clar, és que està resolt, aquest procés, ja. Està tancat. 

El Sr. Abel manifesta que val, està resolt, per això pregunto. Llavors això no és públic, o 
sigui, no es diu a qui s’ha escollit o no s’ha escollit? Pregunto, eh? Totalment és... 

La Sra. Pera manifesta que ja dic, ho revisaré, eh?, de veritat que ho revisaré, però ha estat 
públic fins que el procés s’ha acabat. Però ho revisaré, de veritat. 
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El Sr. Abel manifesta que bé. Només era això, eh?  

A la Maria José. Bé, fa dos mesos, quan em vaig referir a què donéssiu informació, no era 
una informació que jo volia, perquè jo ja sé que la puc demanar i obtenir. Precisament el que 
demano és que es posi a la web i que la gent hi pugui entrar, informar-se i saber com estan, 
si hi ha molta gent apuntada o no. És qüestió d’informar, o sigui, no és una qüestió que jo 
vulgui saber. Ja sé que si t’ho demano ho tindré. Jo el que demanava era que estigués a la 
web tota la informació aquesta. El que m’has donat avui, que tot això estigués a la web i la 
gent digui: “Mira, n’hi ha tants, jo també m’hi apunto.” Perquè de vegades la gent si ho veu 
diu “jo m’hi apunto”. I si hi ha pocs i en falta algun, potser algú decideix “va, jo també m’hi 
apuntaré”. Només era per això.  

Estic totalment d’acord amb el que ha dic el Daniel abans, vull dir, hi ha un tracte diferencial. 
Sempre hi ha sigut i bé, jo no vull entrar més en aquest tema perquè ja ho he dit moltíssimes 
vegades i no vull entrar en més d’això. La gent ja en el seu moment opinarà el que hagi 
d’opinar quan d’això. 

Un altre tema del Pla de l’Avellà que tenim greu, i que he rebut moltes queixes: l’assumpte 
dels gats, dels coloms i les rates. Es va dir ja fa molts mesos que es traurien, estava jo en el 
govern a més a més i la regidora d’aleshores em va dir: “No et preocupis que això és qüestió 
de dos o tres mesos, s’aniran retirant els gats...” Allà se segueix deixant el menjar sota els 
contenidors, allà van a menjar les rates, allà van a menjar els coloms, i després hi ha carrers 
que fan fàstic. Concretament el carrer Montgat, pujant amunt, a mà esquerra, per aquesta 
vorera no es pot passar de cagarades que n’hi ha. Això, vaja, és antihigiènic. És que això, hi 
ha gent que diu: “Escolta, anem a presentar una denúncia a Sanitat. Això no pot ser.” Això 
s’ha d’arreglar perquè portem molt temps, bé, anys, i això s’ha d’arreglar. O sigui, vosaltres 
mateixos. 

Un altre tema també que m’han preguntat, i jo no tinc coneixement i vosaltres tampoc no sé 
si el tindreu, és que hi ha hagut gent que m’ha dit que havien vist la notícia, jo no l’he vista, 
que havia sortit la notícia que la Generalitat no faria la campanya de protecció i prevenció del 
mosquit tigre, perquè aquest any no hi havia pressupost. I que això ha sortit als mitjans. Jo 
no tinc ni idea, a mi m’han informat, i clar, els que ho han dit segur que ho han llegit, eh? A 
veure si això era cert, perquè malament anem. I si no haurem de fer-ho nosaltres, no? (Veu 
de fons.) No, ja ho sé que nosaltres fem, però clar, a nosaltres ens dóna em material el 
consell comarcal, ens dóna d’això..., però és clar, si la Generalitat no té diners, doncs, 
haurem de suplir-ho nosaltres. El que no podem deixar és que tinguem aquí mosquits tigre 
per tot el poble. 

Referent al canvi de contenidors. A veure, quan es van fer els contenidors soterrats del Pla 
de l’Avellà, es van preveure per al paper i per als plàstics uns contenidors més grans, quasi 
del doble. I es va dir que en aquells moments el camió no ho podia recollir, perquè es van 
comprar els contenidors però després resulta que el camió no els podia aixecar perquè no 
estava preparat. Quan es va fer la licitació es va dir i es va quedar en què això ja es 
demanaria i que es podrien recollir. L’altre dia, si no ho vaig entendre malament, es va dir 
que no podia ser, o sigui que no es podien recollir. Llavors, clar, si tenim uns soterrats amb 
unes capacitats, uns contenidors grans, i si no es pot recollir no anem bé. Perquè vam 
quedar en què això es posaria, eh?, en el plec. Això en el plec estava, o havia d’estar.  

I per acabar, a veure, s’han posat una sèrie de fanals a llocs en què realment el que s’ha de 
fer és urbanitzar i recepcionar. I tornem al de sempre. Jo ho he dit moltíssimes vegades: aquí 
hi ha urbanitzacions que fins ara no es podien tirar endavant perquè no hi havia el POUM. 
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Ara ja tenim el POUM, i el que s’ha de fer és tirar endavant les urbanitzacions. El que no 
podem és anar posant fanals a llocs que no estan recepcionats, així de clar. Si vosaltres ho 
feu, doncs, bé, però realment no ho trobo correcte. I més que res perquè clar, així s’anirà 
allargant i el que no es farà és mai la urbanització, i seguirem tenint totes aquestes 
urbanitzacions sense acabar.  

I clar, després han posat la pista de skate. Val. Però hi ha un lloc on estava previst posar-la i 
no s’ha posat, i crec que és primordial. On hi ha un servei públic hi ha d’haver llum. Tenim 
una parada de bus aquí baix, al costat de la rotonda, i aquí jo no he vist cap fanal i estava 
previst posar un fanal aquí d’aquests, perquè clar, l’únic que es pot posar és d’aquests 
solars, i això és un tema també que s’havia de fer, aquest era prioritari, crec que inclús més 
prioritari que els altres, eh? I bé, de moment res més. Gràcies.  

El Sr. Enric Mir Nuet, regidor d’Obres i Serveis manifesta que avui hem posat la llum a la 
parada del bus. (Veu de fons.) T’ho dic perquè ho estàvem fent, el que passa és que fins que 
no hem fet el tema de la B-502 no ho podíem fer, perquè hem hagut de tirar el cable de sota, 
però és una cosa que estava prevista. 

El Sr. Antoni Abel Nuri, regidor de AI-CM manifesta que heu passat un cable? 

El Sr. Mir manifesta que sí, sí, hem agafat un cable, sí. Hem posat la llum. 

El Sr. Abel manifesta que què ho heu posat, a dintre del d’això? 

El Sr. Mir manifesta que dintre de la parada del bus, val? Llavors, ho estan fent, i no he 
informat perquè no està acabat. (Veu de fons.) No, no, posarem llum –llum– amb llum LED.  

El Sr. Abel manifesta que ja, però el subministrament és amb placa o és...? 

El Sr. Mir manifesta que no, el subministrament és de llum. És de llum. 

El Sr. Abel manifesta que de llum? Home, és que allà no... 

El Sr. Mir manifesta que sí, s’ha tirat un cable. Per això, era una obra que costava i no 
l’havíem pogut fer. Perquè estava previst fer-la abans, però com que van bé les obres dic: 
“Esperem que acabin les obres de la carretera, i ja es farà.” I avui precisament ho estàvem 
dient, i precisament... I s’ha aprovat la proposta de despesa per al tema de tot el material. 
Però vull dir, això que dius tu també ens preocupa a nosaltres. El tema –ja t’ho contestarà el 
Jordi– de les urbanitzacions, ja ho sabem, el tema. El que passa és que hi ha necessitats 
que s’han de fer i s’aprofiten. Aquests fanals després es poden desmuntar i es poden posar 
en un altre lloc, això no és problema, però de moment ens donen un servei, la gent te’l 
demana.  

I el tema dels contenidors, també ja s’ha fet una ronda, s’ha mirat. Els camions nous, quan 
vinguin els camions tot això es podrà fer i els contenidors que es posaran és per solucionar 
tot això, el que passa és que estem en el termini que tenim encara marge per poder-ho fer, 
però els primers interessats som nosaltres, però tenim sis mesos per fer tot això. 

El Sr. Abel manifesta que però que tinguin aquesta capacitat. 

El Sr. Mir manifesta que sí, sí. Abel, si el que volem és que... 
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El Sr. Abel manifesta que és que si no, hem de tenir els soterrats i contenidors al costat 
perquè no tenim prou contenidors.  

El Sr. Mir manifesta que totalment d’acord. Exacte, això està claríssim. 

El Sr. Alcalde manifesta que bé, gràcies, Enric. Em colo jo una altra vegada. Els fanals de 
Can Segarra, del carrer Cerdanya, s’han instal·lat de forma provisional, per això són solars, 
que són..., com diu l’Enric, es poden retirar en el moment en què s’hagi d’urbanitzar, i s’han 
col·locat per raons de seguretat. Vostè sap que en urbanitzacions o carrers no recepcionats 
l’ajuntament ha de garantir, atès que accepta que allò és un carrer i, per tant, autoritza que 
es pugui circular, ha de garantir que es pugui circular i, per tant, ha de reparar els danys que 
hi hagi en el paviment o en el terra, com és aquest cas, que és un carrer de sorra, i ha de 
garantir la seguretat. I el que estem fent aquí és, per una qüestió de seguretat, doncs, 
instal·lar aquests set fanals solars. El motiu és aquest. 

El Sr. Abel manifesta que miri, el motiu aquest jo no li accepto. I no li ho accepto perquè 
quan un... 

El Sr. Alcalde manifesta que vostè no estarà d’acord.  

El Sr. Abel manifesta que no, no. Això és una urbanització privada, i ells són els que... 

El Sr. Alcalde manifesta que no, privada no.  

El Sr. Abel manifesta que bé, ells van muntar... 

El Sr. Alcalde manifesta que no, no.  

El Sr. Abel manifesta que a veure, per què s’ha sol·licitat el permís? És que clar, és que 
sempre anem al mateix, és un peix que es mossega la cua. Per què es donen permisos per 
edificar...? 

El Sr. Alcalde manifesta que allò no és una urbanització privada, és una via pública...  

El Sr. Abel manifesta que no, és una via, una urbanització, allò s’ha urbanitzat, ho ha 
urbanitzat algú. 

El Sr. Alcalde manifesta que una cosa és no recepcionat, i l’altra és que sigui privat. Són 
dues coses diferents. No recepcionada no és privada. 

El Sr. Abel manifesta que a veure, aquesta urbanització qui l’ha tirada endavant? 

El Sr. Alcalde manifesta que els veïns.  

El Sr. Abel manifesta que els veïns. Per tant, és privada.  

El Sr. Alcalde manifesta que no.  

El Sr. Abel manifesta que han de muntar una junta de compensació... 

El Sr. Alcalde manifesta que no Sr., no Sr..  

El Sr. Abel manifesta que home, han de muntar una junta de compensació... 
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El Sr. Alcalde manifesta que no és privat, no és privada, no Sr.. És públic. 

El Sr. Abel manifesta que a veure... 

El Sr. Alcalde manifesta que Sr. Abel, les coses són com són, no com vostè voldria que 
fossin.  

El Sr. Abel manifesta que no, no, escolti, no. La urbanització pot ser que la faci 
l’ajuntament... 

El Sr. Alcalde manifesta que sí, clar.  

El Sr. Abel manifesta que ... pot ser en cooperació, o pot ser privada, i són els tres sistemes 
que n’hi ha. Digui’m quin dels tres és aquesta. Ho tira endavant per privat. (Veu de fons.) A 
veure, no, la tira endavant... 

El Sr. Alcalde manifesta que val, però és una discussió absurda. Vostè ho consulta amb el 
secretari en el seu dia, o consulta amb un advocat urbanista i li dius “Això és privat?” I et 
dirà: “No”. 

El Sr. Abel manifesta que la tiren endavant els propietaris.  

El Sr. Alcalde manifesta que no.  

El Sr. Abel manifesta que escolta, quan es fa..., un terreny s’urbanitza, hi ha aquests tres 
sistemes. 

El Sr. Alcalde manifesta que via pública, és via pública. És via publica no urbanitzat.  

La Sra. Núria Pera Maltes, regidora d’Urbanisme manifesta que puc...? Sr. Alcalde, puc? 

El Sr. Abel manifesta que no, no, és que ho tinc molt clar, hi ha tres sistemes, és que no n’hi 
ha més. 

La Sra. Pera manifesta que a veure, no hi ha tres sistemes, hi ha dos sistemes: cooperació i 
compensació. Cooperació, l’ajuntament tira endavant i obliga a urbanitzar. Compensació són 
els veïns que decideixen, amb la junta de compensació, per això se’n diu compensació, tirar 
endavant. Públic o privat no té res a veure amb cooperació o compensació. Una cosa és 
pública, és de domini públic, i una urbanització és pública, perquè vostè pot passar-hi, pot 
travessar els carrers, no és privada. Casa seva, quan vostè tanca el barri, allò és privat. 
Només volia dir això. Gràcies.  

El Sr. Abel manifesta que val. S’ha de fer la junta de compensació, i ells s’han de cuidar de 
tenir els carrers, mentre no es recepciona per l’ajuntament en condicions, i de fer-los. I això 
és el que s’ha de fer. I això en l’únic lloc en què s’ha fet, que jo sé en una urbanització, és en 
el Mas Terrillo, perquè la resta totes estan com estan. I això és un tema que s’ha d’arreglar.  

El Sr. Alcalde manifesta que i en això estem treballant amb la direcció d’urbanisme de la 
Generalitat.  

El Sr. Abel manifesta que però si es van fent “parxes”, doncs, això durarà tota la vida. 
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El Sr. Alcalde manifesta que no, és que no es van fent pedaços, s’han posat set fanals 
concrets per raons de seguretat i de forma provisional. És així. Li contestem els altres temes, 
que eren tots de la Putxi, em sembla? Sí.  

La Sra. Maria José Cortada Manchado, regidora de Sanitat manifesta que a veure, el tema 
dels mosquits. S’hi està treballant. No tenim constància oficial que no arribem a tenir la 
subvenció que s’ha demanat. Estem treballant en el tema de la prevenció per informació i 
accions de cara a evitar totes les molèsties del tema dels mosquits, però a nivell de 
subvencions i així no tenim cap mena d’informació oficial que no tinguem l’ajuda que s’ha 
demanat. 

El Sr. Antoni Abel Nuri, regidor de Ai-CM manifesta que això ha sortit en els mitjans, eh? 
M’han dit que ha sortit als mitjans. 

La Sra. Cortada manifestar que sí, en els mitjans a vegades surten coses, però oficialment, 
que ens hagi arribat a dir “no tindran la subvenció ni la ajuda”, no ens ha arribat de moment.  

El Sr. Alcalde manifesta que de totes maneres, perdona, si em permets, l’ajuntament té 
pressupostada una partida per al tema de prevenció de mosquit tigre.  

La Sra. Cortada manifestar que ah, també, sí, això sí, sí.  

El Sr. Alcalde manifesta que i ja avanço que el consell comarcal donarà una formació, no sé 
si us han convocat ja o no... 

La Sra. Cortada manifestar que sí, sí.  

El Sr. Abel manifesta que ... pel tema del mosquit Zika també. D’acord. 

La Sra. Cortada manifestar que sí, ja està donat, sí. Ja ens ha arribat.  

El tema dels gats, les rates, els coloms i així. Estic treballant, bé, estem treballant tots en 
l’adequació d’un espai com a zona de confort de gats per eliminar colònies, i s’hi està 
treballant ja, o sigui, s’està fent. La idea és que en un parell de mesos com a molt, que ja he 
parlat jo amb els veïns que s’han queixat, m’han trucat, he tingut reunions i tal, ja els he 
informat, i espero que en un parell de mesos puguem eliminar alguna de les colònies que 
més molesten els veïns, no? 

El tema de les rates. Aquest any, pel tema de la climatologia i tal, hi ha hagut un augment 
d’aquestes. Esperem que ara, amb les pluges que hem tingut s’hagin eliminat, però hem 
tingut moltes accions i intervencions per eliminar-les. Però clar, evidentment, només podem 
intervenir a nivell públic, al clavegueram públic, etcètera. També vaig rebre una trucada 
d’una propietat. Clar, evidentment nosaltres a fora vam intervenir, però a dins no és la nostra 
funció. Hem fet des de, jo diria cinc o sis intervencions contra les rates. 

El Sr. Abel manifesta que a veure, és que el problema precisament, un dels problemes de les 
rates precisament és que tenen menjar a la superfície i van a menjar on mengen els gats. Jo 
he vist rates menjant dels gats, on mengen els gats. I no són rates, són conills, eh? 

La Sra. Cortada manifestar que bé, el tema també, amb això de les colònies dels gats, és 
que tot i que s’informa i s’intenta conscienciar la gent que no els donin aliment, que no els 
donin res que ja s’encarreguen els voluntaris de la protectora de portar-los i de tenir allò net, 
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hi ha gent que els alimenta en llocs en què no ho han de fer. Clar, aleshores és molt difícil 
mantenir-ho correctament si ja no es comença per aquí, pel civisme de la gent de dir, bé, hi 
ha uns voluntaris que els porten el menjar, que ho mantenen net, i això és el que complica el 
tema.  

El Sr. Abel manifesta que bé, hi ha un problema.  

La Sra. Cortada manifestar que no, no, estem treballant en això.  

El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Gràcies, Sr. Abel. Donem la paraula a Gent per 
Cabrera. Sra. Anna Maluquer? 

La Sra. Anna Maluquer Ferrer, regidora de GxC manifesta que sí. Un tema aquest, la plaça 
d’enginyera. Jo, si no ho recordo malament, durant l’explicació dels pressupostos se’ns va dir 
que es jubilava una persona del servei de neteja, i que concretament, com que ara es 
donaria la neteja, es licitava a una empresa externa, que aquesta plaça es reconvertiria en la 
d’enginyera. Veig que això no és així.  

El Sr. Alcalde manifesta que sí.  

La Sra. Maluquer manifesta que no. Ah, bé... No, perquè aquella persona era laboral, no?, la 
de neteja. No és per programa. 

El Sr. Alcalde manifesta que no, però ocupa un lloc de treball de plantilla. Ocuparà el lloc de 
plantilla, no? 

La Sra. Núria Pera Maltes, regidora de Serveis Interns manifesta que ocuparà un lloc de 
plantilla, sí.  

La Sra. Maluquer manifesta que ah, o sigui que no és... És que sembla que ho hagi explicat 
com que fos per programa, de... 

La Sra. Pera manifesta que home, sí, sí.  

La Sra. Maluquer manifesta que és per un període, hi ha un temps, i després s’acaba... 

La Sra. Pera manifesta que bé, i es pot tornar a renovar, i es pot tornar a fer un altre concurs. 
El que passa és que les places ara no es poden treure a concurs, una plaça de funcionari. 
Ha de ser d’aquesta manera, amb aquesta condició.  

La Sra. Maluquer manifesta que però la que hi havia s’anava renovant? No. 

La Sra. Pera manifesta que no n’hi ha cap ara.  

La Sra. Maluquer manifesta que bé, perquè encara no s’ha jubilat la Sra. Antonia? 

La Sra. Pera manifesta que ah, la que hi havia abans s’ha jubilat, sí, però és més de qüestió 
de pressupost que es cobrirà. Però la plaça..., no pot suplantar una plaça i l’altra.  

La Sra. Maluquer manifesta que bé, doncs, això se’ns va explicar així en un moment donat. 
Semblava que fins i tot s’havia de mantenir el sou de la persona que es jubilava, i... 

La Sra. Pera manifesta que home, no té res a veure, eh?, un sou... És un A2.  
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La Sra. Maluquer manifesta que no, perquè a nivell pressupostari estava com obligat, o... 

La Sra. Pera manifesta que no, a nivell pressupostari és una cosa, però a nivell de... 

El Sr. Alcalde manifesta que el que no podies pressupostar és que s’anava a jubilar, és 
aquest el tema. Llavors clar, comença l’exercici i està en actiu. Teòricament s’ha de jubilar al 
febrer però la jubilació no és obligatòria, és voluntària, i llavors has de pressupostar aquella 
plaça. És aquest el tema. I a nivell de pressupost el que sí que es va comptar és que en el 
moment, si es jubilava aquesta persona, es reduïa, es retreia la quantitat a percebre de la 
resta de l’any, i s’incorporava a nivell pressupostari el cost de la persona que ara volem 
contractar com a enginyera. Que més o menys sí que eren coincidents perquè treballa la 
meitat, cinc hores. 

La Sra. Maluquer manifesta que però aleshores en el pressupost no hi havia la que hi ha fins 
ara? 

La Sra. Pera manifesta que sí.  

El Sr. Alcalde manifesta que al capítol 2, fins que es jubilés l’altra persona, i a capítol 1... 

La Sra. Maluquer manifesta que com a treballs externs. D’acord.  

La Sra. Pera manifesta que sí, són treballs externs.  

La Sra. Maluquer manifesta que un tema. En el casal, pel que has anomenat hi ha unes vint 
o vint-i-cinc activitats, no? Quants usuaris...? Tretze activitats? Bé, no sé, hi ha una colla. Bé, 
ja vau dir que n’hi hauria...  

La Sra. Maria José Cortada Manchado, regidora de Servei a les Persones manifesta que n’hi 
ha tretze o catorze, sí, s’oferten més... 

La Sra. Maluquer manifesta que després n’hi havia aquestes que deies que es 
programarien... 

La Sra. Cortada manifesta que estan programades alguna d’elles, ofertades, l’únic que falta, 
doncs, veure el cupo de persones que ho volen fer. Si es fa, bé, i si no, doncs, #.  

La Sra. Maluquer manifesta que no, jo deia el número d’usuaris del casal.  

La Sra. Cortada manifesta que el número d’usuaris del casal no te’l puc dir exactament, però 
és més o menys el nombre de persones que van a cada activitat cada setmana.  

La Sra. Maluquer manifesta que però pot ser que cada persona vagi a diverses, no? Val, val, 
d’acord.  

La Sra. Cortada manifesta que més o menys. A veure, puc dir la quantitat de persones que 
varen passar pel gener, que van ser de 434 aproximadament, t’ho estic dient de memòria 
perquè ho vaig estar sumant l’altre dia, i aquest mes de febrer hi va ser 538 més o menys. 
Però ja t’ho confirmaré exactament. Usuaris... 

La Sra. Maluquer manifesta que 538 persones diferents? 
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La Sra. Cortada manifesta que sí, sí, que van passar pel casal, sí. Bé, gent que va utilitzar... 
Sí, exacte. No, diferents no. Persones que van utilitzar... 

El Sr. Alcalde manifesta que això es mesura així. Al transport públic, 60.000 usuaris de 
transport públic a Cabrera. Són 60.000 persones diferents? No.  

La Sra. Maluquer manifesta que són 60.000 viatges.  

El Sr. Alcalde manifesta que clar, clar, és això.  

La Sra. Maluquer manifesta que d’acord.  

La Sra. Cortada manifesta que aproximadament és aquesta quantitat els dos mesos.  

La Sra. Maluquer manifesta que després, comentant amb el regidor de Festes, o sigui, pel 
que he entès s’ha creat una comissió, que se’n diu la Comissió de Seguici, que és 
exclusivament per als actes dels Macabres i dels Gegants, no?, per fer... 

El Sr. Sergi Teodoro José, regidor de Festes manifesta que sí, per als actes d’aquest àmbit, 
d’aquest àmbit cultural, sí.  

La Sra. Maluquer manifesta que i estaran en contacte amb la Comissió de Festes, després 
tot es farà... 

El Sr. Teodoro manifesta que sí, sí.  

La Sra. Maluquer manifesta que jo aquí, com a Gent per Cabrera, el que lamentem és que 
s’hagi triat la Sra. geganta sense haver-ho fet una miqueta més participatiu, que és un tema 
que ja vam posar sobre la taula i vam demanar.  

Després... Ah, sí, pel que fa a la brossa, que hi ha la nova concessió, aquí teníem un camió 
en propietat. Què se n’ha fet, d’aquest camió? On anirà a parar? (Veu de fons.) S’està 

utilitzant.  

El Sr. Enric Mir Nuet, regidors d’Obres públiques i Serveis manifesta que perdona, Anna. Dic 
que aquest camió s’està utilitzant perquè encara no tenim els camions nous. Els camions 
nous tenen sis mesos per tenir-los, i una vegada es tinguin, llavors es quan es farà tot el 
canvi, i aquest camió, que és propietat de l’ajuntament, es mirarà si residualment el valor del 
camió, que em sembla que ja us ho vaig informar en un Ple, es decidirà si el tenim per si 
alguna vegada s’espatlla algun camió, per tenir-lo de reserva, o és un camió que podem 
utilitzar per a temes del vidre, que diuen que el vidre fa molt malbé els camions perquè 
trenca els vidres, i llavors el podríem fer. Estem valorant això encara, però fins que tinguem 
els altres camions no podem decidir què farem amb aquest camió.  

La Sra. Anna Maluquer Ferrer, regidora de GxC manifesta que val, d’acord. Després, un altre 
tema. Pel que fa a la Comissió de la Ràdio, no s’ha tornat a convocar cap altra comissió, 
quan aquesta Comissió de la Ràdio, diríem, és un compromís que l’equip de govern va 
adquirir per tal de suprimir el que era el consell audiovisual. Penso que amb això s’hauria de 
tenir una continuïtat i tornar a convocar. Ara veiem que vostè, Sr. Alcalde, s’oferirà a la 
població, no sé si ha començat avui, perquè li facin preguntes. No sé com li ha anat, el que 
passa que això que et facin preguntes per escrit i no en directe té un avantatge, no? 

El Sr. Alcalde manifesta que bé, és en directe també, jo crec, eh? 
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La Sra. Maluquer manifesta que sí? 

El Sr. Alcalde manifesta que sí.  

La Sra. Maluquer manifesta que ah, no ho sé, perquè el que posa a la noticia és això. Però sí 
que... 

El Sr. Alcalde manifesta que ahir parlàvem de convocar la comissió justament, ho 
comentàvem l’altre dia... 

La Sra. Montserrat Reig Pascual, regidora de Comunicació i Participació Ciutadana 
manifesta que sí, bé, la Imma ja ho té sobre la taula, l’únic és que estava buscant dia perquè 
hi havia moltes coses, però la setmana passada es va decidir ja convocar, perquè primer 
volíem uns quants punts que es tenien, i així, el dia que ens reunim, ja poder-ho tractar tot.  

Llavors, li volia contestar referent a la geganta. Clar, no podem triar gaire, perquè hem triat 
l’esposa d’aquest Sr., del Joan Ferrer, Joan Pere Ferrer. O sigui que no podem discutir gaire 
perquè era la seva Sra.. La seva esposa, aquesta vegada.  

La Sra. Anna Maluquer Ferrer, regidora de GxC manifesta que però sempre es pot fer salt. 
(Rialles.) 

La Sra. Reig manifesta que home, no és gaire recomanable.  

El Sr. Alcalde manifesta que en aquells temps era més difícil.  

La Sra. Maluquer manifesta que home, hi ha el dret de pernada, també, el tenien aquests 
Sr.s feudals.  

La Sra. Reig manifesta que com a dona, això fatal.  

La Sra. Pera manifesta però no tenim notícies que feia el salt aquest Sr., o...?  

La Sra. Maluquer manifesta que bé, era un Sr. feudal, no? Això era un dels drets que tenien, 
no? Que els seus vassalls ell, abans que es cassessin, podien... No sé si aquest Sr. en 
concret ho feia... 

El Sr. Sergi Teodoro José, regidor de Festes manifesta que en concret, hem contractat un 
historiador i ens està estudiant tot el tema de l’heràldica, de la seva història, tant de Pere 
Joan Ferrer com d’Eleanor de Sa Riera. Sí resulta que Pere Joan Ferrer, ell troba que va fer-
li el salt, podríem parlar-ne. (Rialles.) 

La Sra. Maluquer manifesta que molt bé. I després un altre tema, que és el tema de la sala 
polivalent, que, bé, sé que es van reunir amb les entitats afectades per l’espai. El que ens 
hauria agradat també, com a co-formants d’aquesta Comissió de Patrimoni i Equipaments, 
és que també se’ns hagués convocat. I bé, el que sí que m’agradaria, sembla ser que a 
vostès els van dir que tenien tres possibilitats que estaven estudiant, i, bé, no sé, saber en 
quin terme està tot plegat.  

El Sr. Alcalde manifesta que bé, el tema aquest el tractarem, lògicament, a la Comissió de 
Patrimoni i Equipaments, amb vostès, lògicament. El que vam voler fer va ser tenir un primer 
contacte amb les entitats, per tal de conèixer de primera mà quines serien les seves 
necessitats pel que fa a capacitat de la sala, pel que fa a mesures de l’escenari, pel que fa a 
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tot allò que cada entitat de les tres que tenim d’arts escèniques, doncs, cregui convenient de 
traslladar-nos, amb el propòsit que el govern amb aquesta informació pugui aprofundir més 
en algunes de les possibilitats que hi ha.  

És cert que hi ha a dia d’avui tres possibilitats, però no considerem prudent encara donar a 
conèixer quines són. Hi ha una que és molt fàcil d’imaginar per part de tothom, però en el 
moment en què haguem de compartir decisions, doncs, ja les compartirem, eh?, ho 
decidirem conjuntament i els donarem la informació, però en aquests moments, a veure, són 
tres possibilitats que estan encara en l’aire, i que depenen de qüestions urbanístiques, 
tècniques i també econòmiques, i en els tres casos les afectacions són diferents i, per tant, el 
primer que volíem saber era això, saber quines eren les necessitats, i a partir d’aquí 
treballar-ho conjuntament a la Comissió d’Equipament i Patrimoni amb vostès. 

La Sra. Anna Maluquer Ferrer, regidora de GxC manifesta que molt bé. Jo per acabar ja, el 
meu company Toni també vol comentar alguna cosa, pel tema aquest de tot el vial aquest de 
la B-502, que també aquí, en l’acta del darrer Ple surten les seves paraules, potser no parla 
de carril bici... 

El Sr. Alcalde manifesta que segur que no. 

La Sra. Maluquer manifesta que no, però bé, si més no, “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”. La cuneta aquesta, la gent acabarà anant per l’altra banda, per fora.  

El Sr. Alcalde manifesta que quina altra banda? 

La Sra. Maluquer manifesta que no van per dins. Bé, ens hem trobat... 

El Sr. Alcalde manifesta que per l’altra banda de la tanca? 

La Sra. Maluquer manifesta que per l’altra banda de la tanca, entre la tanca i la línia blanca 
que hi ha, que separa la carretera.  

El Sr. Alcalde manifesta que quina gent i quanta gent? Jo tots els que he vist anaven per 
dins de la tanca. 

La Sra. Maluquer manifesta que bé, jo he vist gent que anava per l’altra banda, i en bicicleta 
per allà dins em sembla que serà complicat, eh? 

El Sr. Alcalde manifesta que en bicicleta serà certament complicat, sí.  

La Sra. Maluquer manifesta que d’acord. Doncs, deixar constància d’això. Res més. 

El Sr. Alcalde manifesta que bé, però també vull deixar constància jo que en cap lloc 
trobaran ni escrit ni de paraula meva l’expressió “carril bici”, això és segur, radicalment 
segur. Hem parlat de “cunetes per a vianants i bicicletes”. Bicicletes... Clar, el que no ens 
van dir en el projecte és quina pendent tindria ni quina amplada, però la idea era que fos una 
cuneta lateral, igual que és la Nacional II, per a la seguretat dels vianants i bicicletes. Qui 
vulgui anar en bicicleta, més segur pot anar per la banda de la cuneta, i qui vulgui anar com 
fins ara, doncs, anirà per la carretera. Això és així. Però que la millora és, no substancial, no, 
important, és claríssim, i només cal mirar a l’altra banda, per exemple, quan es passa per 
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sota el pont de l’autopista, mireu com està l’altra banda, i així sabrem quina millora hi ha 
hagut, perquè ràpidament ens oblidem de com estaven les coses. Doncs, com està l’altra 
banda, on no s’ha fet la cuneta, és com estava abans. Per tant, des d’aquest punt de vista, la 
millora és important. 

La Sra. Maluquer manifesta que no és que ens oblidem de com estaven les coses, 
senzillament és que es presta a confusió, i és lògic que després hagi corregut que això era 
un carril bici. 

El Sr. Daniel Meroño Lombera, regidor del PSC manifesta que és que, Anna, jo sí que he 
trobat un document, ho vaig dir a la ràdio. No sé si és això al que et referies amb l’ombra de 
dubte. En el programa electoral de Convergència per a les últimes eleccions parla d’un carril 
de vianants i de bicicletes. O sigui, jo he trobat aquest document.  

El Sr. Alcalde manifesta que no la trobarà, no. Cuneta lateral, repeteixo, cuneta...  

El Sr. Meroño manifesta que per a bicicletes i vianants, per a bicicletes i vianants.  

El Sr. Alcalde manifesta que però cuneta, no carril.  

El Sr. Meroño manifesta que ara no digui que mai ha dit que era per a bicicletes perquè no 
és veritat. 

El Sr. Alcalde manifesta que jo no he dit això, he dit que no trobarà per escrit ni de paraula 
meva l’expressió “carril bici”, “carril bici”. No, carril bici mai –mai– carril bici mai ho he dit, 
perquè des del primer moment sabem que no era ni molt menys un carril bici. Era una cuneta 
per a vianants i bicicletes. 

El Sr. Meroño manifesta que era una proposta d’un vial, carril, cuneta, el que sigui, per anar 
en bicicleta, i després les bicicletes no hi poden anar, doncs, és evident. 

El Sr. Alcalde manifesta que no és el mateix cuneta que carril, Dani, ni molt menys. Bé. 
Doncs, sí, el Sr. Antoni García, de Gent per Cabrera, volia comentar alguna cosa.  

El Sr. Antoni García Lozano, regidor de GxC manifesta que jo a l’Enric. Escolta, mira, no sé 
si aquest és el moment ara una mica de parlar del tema de la piscina, que has començat 
abans. Jo tinc entès, puc assegurar que hi he aprofundit, que és deficitària anualment, i que 
l’ajuntament sufraga costos. No sé quins són ni... No sé quin és el dèficit anual, i tampoc 
pretenc que tu me’l digui ara si no el saps, no? Jo el que sí penso és que hi ha fórmules, 
perquè jo penso que aquest equipament possiblement –és opinió meva– superi 
econòmicament la nostra capacitat com a ...(tall a la gravació)... en el seu dia, l’estem 
gaudint, fantàstic. L’únic és que jo no sé si quan es liciti ara això evitarà que l’ajuntament 
hagi de seguir pagant coses. Jo penso que no, perquè l’explotació no dóna. 

Però el que sí crec és que hi ha fórmules que podem trobar, que permetin que l’ajuntament 
no hi posi diners. Perquè és que al final el que la licitació no acabi complint ho ha de pagar 
l’ajuntament, perquè és un equipament de l’ajuntament. I jo em brindo, amb l’esperit de 
col·laboració que ja hem tingut, si vols un dia en podem parlar. Jo no vull fer ara aquí un 
debat, eh?, ho deia potser a nivell privat, perquè és que penso que això no li pot costar 
diners al poble, i li està costant cada any. Perquè a més, també està donant servei a gent 
que no és d’aquí, del poble, i ve, que és d’agrair perquè també estan aportant quotes, però 
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que realment el poble, els demés veïns estan pagant potser una part d’aquest dèficit amb els 
seus impostos. 

El Sr. Enric Mir Nuet, regidor d’Obres i Serveis manifesta que val. No, no, sí, jo t’ho agraeixo 
molt i t’agafo la paraula també en aquest aspecte. Jo no fa ni un any que estic aquí, val? Jo 
he gaudit molt d’aquesta piscina, i jo me’n recordo que jo vaig contestar fins i tot l’enquesta 
en el seu moment que es va fer, de quina era la cosa més prioritària que es volia fer a 
Cabrera, i va guanyar una piscina municipal, i això va ser l’inici de la piscina. Me’n recordo 
de fa molts anys d’això. Tot això ha evolucionat i realment estem en un moment que és en el 
que estem ara. Ha sigut desafortunat, perquè ja em diràs una licitació que es presenti i que 
es declari deserta perquè no compleix amb cap d’això, també és tenir mala sort. Després ja 
comporta un retard i tot. 

Jo al que sí que em comprometo és a mirar tot això i valorar tots aquests costos, mirar, però 
la intenció de l’ajuntament precisament és que la piscina no costi ni un euro a l’ajuntament, i 
per això hem fet aquesta licitació, per això s’ha fet el procés aquest de la caldera de 
biomassa i de Fulton, per abaixar molt els costos energètics, i perquè la gent que se la vulgui 
quedar i la gestioni, els costos els assumeixin ells i a l’ajuntament no li costi res.  

El que passa és que com a entitat pública, a vegades haurem de fer actuacions o potser hem 
de fer alguna cosa, però això no ho sabem encara, perquè el procés encara no s’acaba el 14 
d’abril, ja veurem el que passarà. Però jo també estic d’acord amb tu que la preocupació 
nostra precisament és destinar els recursos a fer les coses i tenir un bon equipament per a la 
gent del poble, i que ens consti el menys possible.  

Jo t’agafo la paraula i de veritat que és un tema que ja porto molt temps sentint-lo, i són 
aquells números que dius: “Bé, anem a veure si realment aquesta llegenda que s’està dient 
és realment veritat, que costa molts diners, costa diners, o potser no costa tants diners; 
anem a veure-ho.” Ja està. Val? 

El Sr. García manifesta que bé, i ara un tema per a tu, Jordi. Jo vull agrair el comentari que 
deies al teu inici, que hi ha hagut un esperit de col·laboració, no? La meva experiència 
personal per això, la meva personal, és que he donat més que se m’ha motivat. És la meva 
experiència personal. Passo una mica pel teu comentari, no?, de sembrar dubtes. Mira jo no 
és si se sembren dubtes o es recullen dubtes que hi ha al carrer i ja es fan ressò d’aquests 
dubtes, no? No sé on està el tema. Per a mi també hi ha una necessitat, per a mi el 
problema entenc que està, no en el que es pugui dir sinó amb com es fan les coses per 
evitar que es pugui dir, val? 

No destaquem aquí, al poble, com a transparència que surt a la premsa, val? Ser transparent 
no és un actiu de l’equip de govern, és una obligació de l’equip de govern. No és un actiu, 
eh? Ho dic perquè ens estem fent ressò de transparència i tal, i és una obligació. I una 
obligació molt àmplia, i que jo no sé si sempre es compleix.  

El Sr. Alcalde manifesta que ara hi ha una llei justament que obliga a complir-lo, eh? Vull dir 
que amb això fora dubtes.  

El Sr. García manifesta que hi ha una obligació legal i una responsable. Complint amb la 
legal ja estàs, i la responsable per a mi va molt més enllà de l’obligació amb transparència 
legal, que és explicar més del que es té per explicar, eh? 
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El Sr. Alcalde manifesta que correcte. Per ampliar una mica i aclarir el tema, i per treure-li de 
dubtes al Sr. Meroño, ni molt menys enfadat pel que ha comentat vostè al meu comentari, jo 
crec que sí, que vostè sap per on va.  

A veure, el que volem dir és que estem oberts a què si ens pregunten, que preguntin tot allò 
en què tinguin dubtes i els contestarem. Que demanin la informació que vulguin, i si detecten 
alguna irregularitat, al que els convidem és a què ho denunciïn, i ja està. Senzillament és 
això. Creiem sincerament que no hem fet res ni és la nostra voluntat perquè hi hagi hagut 
alguna contractació mal feta... No, absolutament res, tenim la consciència absolutament 
tranquil·la en aquest sentit. És això al que em referia. La tenim tan tranquil·la que no tenim 
cap por d’explicar res que ens demanin públicament, i el que els demano és això, que ho 
demanin públicament, perquè si ho demanen o per escrit o a la ràdio quan no hi som, no 
tenim l’opció de debatre-ho. I ho tenim tan clar i la consciència tan, tan tranquil·la, que no tinc 
la més mínima recança a debatre el que sigui on sigui amb qui sigui i quan sigui. Cap. I a 
partir d’aquí, doncs, els demanem que, si us plau, els preguem, és un prec, que actuïn en 
conseqüència. A dia d’avui és així, d’aquí a un any no ho sé, si haurem fet alguna cosa que 
no es pugui explicar, espero que no perquè no és la nostra intenció ni voluntat, com dic, però 
a dia d’avui ho tenim claríssim. I s’ha fet una sèrie d’associacions d’idees perverses, que 
pensem que no contribueixen a què hi hagi la bona relació que nosaltres tenim la intenció 
que hi hagi, així de clar els ho dic. Perquè si algú tenia algun dubte de a què em referia, 
doncs, ara espero que ja no hi hagi cap dubte. 

El Sr. García manifesta que i que per la nostra part hi és, eh? Però torno a repetir: hi ha una 
obligació en transparència legal, i una responsable. 

El Sr. Alcalde manifesta que sí, sí, clar. 

El Sr. García manifesta que i jo avui portava un exemple, que no m’estendré perquè tampoc 
ho hem d’allargar molt, però si és que vol, a nivell privat li puc fer, eh? 

El Sr. Alcalde manifesta que com vulgui. Molt bé. Doncs, ho deixem aquí i aixequem la 
sessió del Ple.  

 


