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Ple ordinari de data dotze de maig de dos mil setze. 

A Cabrera de Mar, comarca del Maresme, a dotze de maig 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. Montserrat Reig Pascual, Sra. Maria José 
Cortada Manchado, Sr. Antoni Garcia Lozano i Sr. Sergi Teodoro José. S’excusa l’absència 
del Sr. Daniel Meroño Lombera i de la Sra. Anna Teixidó Sardà. 

Hi assisteix el Secretari de l’Ajuntament, Sr. Francesc Simona i Altimir, que certifica. 
 
Hi ha quòrum de constitució segons l’article 98. c) del Text refós de la llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 

A les vuit del vespre es declara oberta la sessió per ordre de la Presidència i es dóna compte 
dels punts que consten a la convocatòria i que ja són del coneixement dels senyors/res 
regidors/res.  

El Sr. Alcalde dóna el bon vespre a tothom, benvinguts a la sessió ordinària del Ple 
Corporatiu corresponent al dotze de maig de dos mil setze. Benvinguts els assistents i els 
oients de Ràdio Cabrera de Mar.  

1. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR  

El Sr. Alcalde manifesta que el primer punt és l’aprovació de les actes anteriors. Tenim dues 
actes, comencem per la primera, que és la corresponent al Ple ordinari del deu de març de 
dos mil setze. Si us sembla començo jo, que tinc un parell d’esmenes – tres, concretament.  
 
A la pàgina 32, en el setè paràgraf, al final d’aquest paràgraf hi ha un coixinet que vol dir que 
la persona que feia la transcripció no entenia el que es deia, i és lògic perquè un cop 
comprovat es creuaven diverses veus, se solapaven, però sí que vaig aconseguir entendre el 
que es deia, i ho tenia més fàcil perquè ho deia jo mateix, i s’hi hauria d’afegir, on diu: 
“«Consulta amb un advocat urbanista», i li dius: «Això és privat?», et dirà: «No.»” O sigui, 
hem d’afegir això: “Li dius: «Això és privat?» I et dirà: «No.»” Això vaig acabar deduint que 
deia jo, mentre parlava amb el Sr. Abel. 
 
I després, a la mateixa pàgina, al tercer paràgraf començant per baix, també hi ha un altre 
coixinet, que és el mateix, que vol dir que falta informació, no? I el que s’ha d’afegir aquí és 
«amb la direcció d’Urbanisme de la Generalitat». «Ell manifesta que amb això estem 
treballant, amb la direcció d’Urbanisme de la Generalitat.» Això és el que vaig dir. 
 
Després passaríem a la pàgina 40, al penúltim paràgraf, a la segona línia, diu el Sr. Meroño: 
«Ni molt menys encara pel que ha comentat vostè...» No, en lloc d’«encara», vaig dir 
enfadat. Ho hem comprovat també a l’àudio del Ple, i diu «ni molt menys enfadat pel que ha 
comentat vostè». I això és tot per part meva.  
 
Els membres de l’equip de govern, alguna esmena? No? Els grups de l’oposició? No? 
Doncs, donem per aprovada l’acta? 
 
El Consistori per unanimitat acorda aprovar l’acta de la sessió ordinària de data 10 de març 
de 2016 amb les esmenes esmentades. 
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I passem a la següent acta, que és la corresponent al Ple extraordinari de data vint-i-ú d’abril 
de dos mil setze. Jo aquí no tinc cap esmena a fer, no he vist cap cosa irregular. Algú té 
alguna esmena? No? Doncs, aprovem l’acta sense esmenes. 
 
El Consistori per unanimitat acorda aprovar l’acta de la sessió extraordinària de data 21 
d’abril de 2016 sense esmenes. 
 
2. DESPATX OFICIAL 
 
Seguidament, aquest fedatari d’ordre de la Presidència llegeix les comunicacions oficials, les 
resolucions administratives i peticions de particulars, en especial dos temes: 

El Sr. Secretari manifesta que el tema primer és la notificació d’una acta del jutjat contenciós 
administratiu número 17 de Barcelona, en el procediment ordinari número 18/2016, secció 
F1, sobre un recurs interposat per la Sra. Alicia Escolà Fortuny, que feia referència contra 
l’acord de l’Ajuntament de Cabrera de Mar referit al canvi de sistema d’actuació del tema de 
Cal Conde, de compensació bàsica a cooperació. Dintre del termini, segons ens notifica el 
jutjat, que li varen donar perquè formalitzés la demanda, no ho ha fet i, per tant, i d’acord 
amb la llei, l’han declarat caducat i han arxivat el procediment.  
 
L’altre és una sentència d’apel·lació referent a la reparcel·lació de l’UA9, perquè ens 
entenguem, la zona industrial del Camí del Mig, que ja havia guanyat l’ajuntament en primera 
instància, i els afectats van presentar un recurs d’apel·lació davant de la sala del contenciós 
administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Barcelona, i el qual diu així: «Desestimem 
el present recurs d’apel·lació interposat en nom de l’entitat GEG S.L., contra la sentència 
número 268 del dia 2 d’octubre de 2013, del jutjat del contenciós administratiu de Barcelona 
número 15, i recaiguda en els actes 230/2011, que en la seva part dispositiva ens deia que 
era desestimar i desestimo totalment el recurs contenciós administratiu interposat contra 
l’acord de l’Ajuntament de Cabrera de Mar.» I això és tot.  
 
Així mateix llegeix les disposicions generals d’importància publicades als diaris oficials i les 
resolucions de l’alcaldia dictades fins a la data. 

El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Moltes gràcies, Sr. Secretari.  
 
El Consistori per unanimitat acorda donar-se’n per assabentat. 
 
3. URBANISME 
 
3.1. DESIGNACIÓ REPRESENTANT AJUNTAMENT A LA JUNTA DE COMPENSACIÓ PA-3 
LA PINEDA 1 
 
El Sr. Alcalde manifesta que passem al punt 3.1, que és la designació de representant de 
l’ajuntament a la junta de compensació del Pla d’Actuació 3, La Pineda 1. Bé, aquí el que 
proposem al Ple és la designació com a representant de l’Ajuntament de Cabrera de Mar a la 
regidora d’Urbanisme i Serveis Interns, Sra. Núria Pera. Si tenen algun comentari o pregunta 
a fer? No? Doncs, sotmetem aquest punt a votació.  
 
Vots a favor? 
 
Queda aprovat per unanimitat dels assistents, 9 vots a favor. 
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Sotmès l’assumpte a votació, el Consistori per unanimitat dels assistents (4 CDC, 2 ERC, 2 
GxC i 1 AiCM), acorda aprovar la proposta que és del següent tenor literal: 
 
“Expedient número 2015/109 aprovació dels Estatuts i Bases d’Actuació del sector Polígon 
Pa3 La Pineda-1. 
 
Fets 
 
1. En data 11 de desembre de 2015 i número 2015/9102 del Registre General d’Entrades de 
l’Ajuntament el Sr. Joan Rodés i Parellada, en representació dels propietaris del Polígon PA3 
La Pineda-1, presenta escrit i la documentació pertinent per a l’aprovació dels Estatuts i 
Bases d’Actuació de la Junta de Compensació del sector Polígon PA3 La Pineda-1.  
 
2. En data 21 de desembre de 2015, l’arquitecte municipal, Cap de la unitat Tècnica emet 
informe favorable al respecte.  
 
3. Dictamen favorable de data 23 de desembre de 2015, de la Comissió municipal 
informativa d’urbanisme, obres, activitats i serveis.  
 
4. En data 29 de desembre de 2015, van ser aprovats inicialment per la Junta de Govern 
Local els Estatuts i Bases d’Actuació del sector Polígon PA 3 La Pineda-1, que van 
esdevenir aprovats definitivament al no haver-se presentat reclamacions durant el tràmit 
d’informació pública  i que varen ser publicats íntegrament al Butlletí Oficial de la Província 
de data 29 d’abril de 2016. 
 
Fonaments de dret 
 
Vist el que determina l’article número 113.1.b), del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, 
aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost i modificat per Llei 3/2012 de 22 de febrer.  
 
Es proposa al Ple d’adopció del següent acord:  
 
Primer: Designar com a representat municipal a la Junta de compensació del sector Polígon 
PA3 La Pineda-1, la Sra. Núria Pera i Maltes, regidora d’urbanisme i serveis interns.  
 
Segon: Notificar el present acord als interessats, als efectes oportuns.  
 
Tercer: Facultar a l’Il·lm. Sr. Alcalde tan àmpliament com sigui menester i en dret es 
requereixi per l’efectivitat dels presents acords.” 
 
4. PRESIDÈNCIA 

4.1. APROVACIÓ. SI ESCAU, MODIFICACIÓ ORDENANCA MUNICIPAL NÚMERO 25 
REGULADORA DEL TRÁNSIT CIRCULACIÓ DE VEHICLES DE MOTOR I SEGURETAT 
VIARIA 

El Sr. Alcalde manifesta que passem al següent punt, que és l’aprovació, si escau, de la 
modificació de l’ordenança municipal número 25, reguladora del trànsit, circulació de vehicles 
de motor i seguretat viària.  
 
Bé, això fa referència a la decisió que hem pres de donar una solució al problema de 
l’estacionament, especialment els caps de setmana d’estiu, a la zona del Pla de l’Avellà, i, 
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per tant, hem de modificar l’ordenança per donar cabuda a aquesta implantació d’aquesta 
àrea verda, per protegir d’alguna manera els veïns dels carrers afectats que es veuen 
envaïts en els dies sobretot d’estiu, concretament els caps de setmana, i que, recordem, la 
problemàtica és que si han de treure el cotxe per algun motiu, del seu carrer, un dissabte o 
un diumenge al matí, després, quan tornen, es troben que no poden aparcar ni a quatre 
carrers d’on viuen, perquè està tota la zona ocupada. Llavors, a tal efecte, el que hem fet és 
implantar una àrea verda gratuïta per a tots els residents de Cabrera de Mar, i el que fem ara 
és modificar l’ordenança, on s’han afegit dos articles que recullen això i que els llegiré, 
perquè així, d’aquesta manera, servirà també per conèixer els detalls d’aquesta implantació. 
 
Concretament, el que proposem al Ple és aprovar inicialment la modificació de l’ordenança 
número 25, incorporar a l’ordenança número 25 dos nous articles, que són els següents: 
article novè bis, zona verda al Pla de l’Avellà: durant els caps de setmana i dies festius 
compresos entre els mesos de juny i agost, queden reservades totes les places 
d’estacionament del nucli del Pla de l’Avellà per als veïns o residents del municipi de Cabrera 
de Mar dels següents carrers: avinguda del Maresme, carrer Canigó, carrer del Doctor 
Fleming, Passeig Montserrat, carrer Rosari, carrer del Mar, carrer del Pla del Molí, carrer 
Trafalgar, passatge Burriac, carrer Montgat, carrer Joan XXIII, entre rambla dels Vinyals i 
avinguda Burriac, i carrer de Montcabré, entre els carrers Rosari i Colom. 
 
Aquestes places d’estacionament seran per a ús exclusiu dels veïns o residents del municipi 
de Cabrera de Mar. A l’efecte, se senyalitzarà degudament, de forma vertical i horitzontal, la 
zona verda compresa en aquesta zona. L’acreditació de la condició de veí o resident del 
municipi es realitzarà mitjançant la corresponent targeta d’aparcament. Aquesta targeta 
acreditativa permetrà adientment, identificats amb l’original facilitat per l’ajuntament, 
estacionar a les places senyalitzades com a zona verda.  
 
Article novè ter. Targeta d’aparcament de la zona verda al Pla de l’Avellà. En el cas de 
residents a Cabrera de Mar, i que estiguin empadronats en carrers del Pla de l’Avellà amb 
les places d’estacionament reservades com a zona verda, aquests gaudiran d’una targeta 
acreditativa per a cada vehicle que es tingui. Tanmateix, cadascun dels locals d’aquestes 
zones gaudiran també d’una única targeta acreditativa, amb independència del nombre de 
vehicles que es tinguin. La resta de veïns o residents de Cabrera de Mar que estiguin 
empadronats en carrers del Pla de l’Avellà sense places d’estacionament reservades com a 
zona verda, així com també els veïns empadronats als altres carrers del municipi de Cabrera 
de Mar, gaudiran d’una targeta acreditativa per unitat familiar, amb independència del 
nombre de vehicles que es tinguin, sempre i quan figurin al padró de l’impost sobre vehicles 
de tracció mecànica de Cabrera de Mar. 
 
Bé, més enllà d’això, també voldria aprofitar per informar que als veïns que viuen en els 
carrers directament afectats, és a dir, en els que es pintarà de color verd la zona 
d’estacionament, a aquests els entregarem per correu, per evitar molèsties, en un sobre, els 
distintius..., tant distintius com matrícules de vehicles tinguin, d’acord? Tants distintius com 
vehicles tinguin, amb la matrícula de cadascun dels vehicles. Per a la resta de veïns, tant del 
Pla de l’Avellà com de Cabrera de Mar, s’haurà de venir a sol·licitar aquest distintiu, indicant 
quin dels vehicles volen que tingui el distintiu, indicant-nos la matrícula i demés. 
 
En el cas del Pla de l’Avellà, ja ho comunicarem per carta, es podrà anar a recollir al centre 
cívic uns dies determinats, per evitar molèsties i que hagin de venir a l’ajuntament, i per a la 
resta de veïns de Cabrera de Mar, doncs, hauran de venir aquí, a l’ajuntament, a sol·licitar la 
targeta. D’acord? Així és com ho tenim pensat, és el primer any que implantem això. Hi 
insisteixo, entenem, i per això ho hem fet, que no podíem passar un any més sense mirar de 
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donar una solució al problema. És molt possible que aquest primer any la solució no sigui la 
definitiva, perquè amb l’experiència s’hauran de retocar algunes coses, és probable, però 
pensem que estem atacant el problema de manera ferma, i amb la convicció que estem 
afavorint tots els veïns del nostre poble, que és per a això per al que estem. 
 
Bé, dit això, donem la paraula als grups de l’oposició. Comencem pel Sr. Antoni Abel, 
d’Alternativa Independent Cabrera de Mar. 
 
El Sr. Antoni Abel Nuri, regidor del grup municipal de GxC, manifesta que bon vespre a 
tothom. A veure, nosaltres en principi estem d’acord amb el fet que s’implanti aquesta zona 
verda, perquè veiem que és una millora. Ara bé, no podem votar a favor i ens haurem 
d’abstenir, perquè resulta que creiem que els veïns que viuen en els carrers que no són zona 
verda del Pla de l’Avellà, són bastant perjudicats, és un greuge per a ells el fet que només 
se’ls doni un distintiu per família. A veure, desplacem els aparcaments de la gent que els ve 
de fora cap a aquests carrers, i a ells només els donem un distintiu per família. Creiem que 
això és un greuge respecte als altres. Per tant, no podem votar a favor i ens hi abstindrem, i 
esperem que això es resolgui, perquè creiem que no, que no pot ser. Que no pot ser perquè 
a sobre que no podran aparcar en el seu carrer, perquè seran envaïts, a sobre no podran 
tenir només que un sol distintiu per aparcar en els carrers que són zona verda. Aquest és... 
 
En principi, ja dic, estem totalment d’acord amb què és una solució que és bona, però amb 
aquest petit problema, que crec que s’ha de millorar. Si no s’arregla això ens hem d’abstenir. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que bé, totalment d’acord no hi estaran, perquè si no votarien, 
lògicament, a favor. Vostès estan d’acord amb el plantejament, però... 
 
El Sr. Abel, manifesta que no, no, estem d’acord amb què s’implanti un sistema que és una 
millora, i a més sabem que té el recolzament de l’associació inclús del Pla de l’Avellà. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que sí, això s’ha tractat amb vostès, s’ha tractat amb l’associació de 
veïns. 
 
El Sr. Abel manifesta que a veure, però clar, hi ha aquest... Creiem que és un..., home, que hi 
ha una sèrie de... La meitat, la meitat dels carrers del Pla de l’Avellà... 
 
El Sr. Alcalde manifesta que els que queden més allunyats de la platja, lògicament, sí. 
 
El Sr. Abel manifesta que es traslladaran allà els aparcaments, i aquests veïns seran 
perjudicats. Per tant... 
 
El Sr. Alcalde manifesta que nosaltres no creiem... 
 
El Sr. Abel manifesta que hi ha hagut veïns que ens han fet arribar aquesta queixa. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que no creiem que sigui un greuge, ni creiem que estiguin 
perjudicats, per una cosa molt clara: perquè com a mínim milloraran respecte a la situació 
que tenien en tots els anys anteriors, això segur. Perquè fins ara no tenien ni l’opció de poder 
aparcar en un d’aquests carrers, que sí que estaran de zona verda. Ara almenys un vehicle 
sí que el podran aparcar. Per tant, és una millora. 
 
El Sr. Abel manifesta que els de la meitat del pla, que més o menys és això, aquests en 
sortiran beneficiats. Els que estan a la part de dalt, en sortiran perjudicats, això està 
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claríssim, perquè els cotxes comencen a aparcar des de baix, no comencen a aparcar des 
de dalt, eh? 
 
El Sr. Alcalde manifesta que jo li pregunto: la seva proposta quina seria? Donar també a tots 
els veïns del Pla de l’Avellà, independentment de si el carrer està pintat de verd, tants 
distintius com matrícules? El que faríem seria col·lapsar.  
 
El Sr. Antoni Abel respon que jo el que sí crec és que si hi ha veïns, que potser a tots no els 
fa falta, el que sí es podria posar és que al veí que tingui necessitat de tenir un altre distintiu, 
se li doni. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que això es farà. Ja li vaig dir ahir, en la junta de portaveus, que si hi 
ha algun cas... 
 
El Sr. Abel manifesta que això no ho posa aquí. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que home, en l’ordenança no pot posar això, clar. L’ordenança 
marca les regles del joc, però si detectem alguna excepció d’algun carrer concret en què 
està més que justificat que necessiti més d’un distintiu, doncs... 
 
El Sr. Abel regidor de AiCM, manifesta que les coses s’han de redactar. No podem jugar 
aquí... 
 
El Sr. Alcalde manifesta que no, no. 
 
El Sr. Abel manifesta que no, perquè llavors entrem... 
 
El Sr. Alcalde manifesta que no, perquè és el primer any d’experiència, ja li he dit. Sí, home, 
clar. 
 
El Sr. Abel manifesta que escolti, jo crec que això s’arregla molt fàcil, posant aquí un punt 
que digui: «El que sol·liciti, perquè té necessitat de dos, se li doni.» I ja està. Estaria arreglat, 
i llavors estaria totalment, al 100 per cent, d’acord. El fet que sigui una cosa potestat de 
decisió en aquest cas del govern, que sí, que aquest ha justificat, com ho justifiques... 
 
El Sr. Alcalde manifesta que no, si ho justifica es pot mirar.  
 
El Sr. Abel manifesta que ...a qui se li donarà i a qui no... Home, no, les coses s’han de... Per 
això estan les ordenances i les normatives, perquè tot estigui clar, tothom sàpiga a què s’ha 
d’atendre. I si les coses estan clares... 
 
El Sr. Alcalde manifesta que aquí el que es marca és el punt de partida, i el punt de partida 
és aquest. I bé, a mi em sobtarà que sent una actuació que beneficia clarament el nucli del 
Pla de l’Avellà, vostès, com a partir molt radicat en aquest nucli, doncs, no hi donin suport. 
Però evidentment... 
 
El Sr. Abel manifesta que hi donen suport en part, però no el podem donar al 100 per cent 
per les raons que ja hi he exposat. Està més clar que l’aigua. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Donem la paraula a Gent per Cabrera. Sra. Maluquer? 
 
La Sra. Anna Maluquer Ferrer, regidora del grup municipal GxC manifesta que sí, bona tarda. 
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Nosaltres, com que ahir també durant la reunió de la junta de portaveus, es va comentar que 
hi hauria flexibilitat en segons quins casos, doncs, per això hi donarem suport, perquè també 
pensem que els veïns de tota l’altra part..., de les altres parts de Cabrera, si tu dones només 
una matrícula i potser se t’avaria el cotxe, aleshores et quedes... Però vaja, vull dir que... Per 
això la flexibilitat aquesta, que en quedi constància, i que sigui realment així. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, perfecte. Doncs, sotmetem aquest punt a votació. 
 
Vots a favor? 
 
Abstencions? 
 
Doncs, queda aprovat per 8 vots a favor i 1 abstenció, d’Alternativa Independent Cabrera de 
Mar. 
 
Sotmès l’assumpte a votació, el Consistori per per 8 vots a favor (4 CDC, 2 ERC, 2 GxC) i 1 
abstenció (AiCM), acorda aprovar la proposta que és del següent tenor literal: 
 
“Expedient relatiu a l’aprovació inicial de la modificació de l’ordenança número 25, 
reguladora del trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària de l’ajuntament de 
Cabrera de Mar. 
 
Fets 
 
1. Vist que en data 16 d’abril de 2009, el Ple municipal va aprovar definitivament l’Ordenança 
número 25, reguladora del trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, sent 
publicada en el Butlletí Oficial de la Província de data 24 de juny de 2009 (BOP núm. 150). 
 
2. Vist que en data 16 d’abril de 2009, el Ple municipal va aprovar definitivament l’Ordenança 
número 55, reguladora de la Taxa per a l’estacionament de vehicles de tracció mecànica a 
les vies públiques municipals, sota control horari regulat per parquímetres de l’Ajuntament, 
sent publicada en el Butlletí Oficial de la Província de data 24 de juny de 2009 (BOP núm. 
150).  
 
3. Atès que els veïns i residents de les zones costaneres del municipi de Cabrera de Mar 
pateixen cada estiu un problema de la manca de places d’estacionament dels seus vehicles 
donada la massiva afluència de persones foranies al municipi. 
 
I tenint en compte aquests antecedents, l’Ajuntament de Cabrera de Mar considera una 
mesura molt positiva i necessària la implantació, a l’època estival i al nucli del Pla de l’Avellà, 
d’una zona d’estacionament restringit donant una clara prioritat a l’estacionament dels 
vehicles dels veïns i residents del municipi i, principalment, de la zona esmentada. Amb 
aquesta mesura es pretén reservar un total de 484 places d’aparcament, aproximadament. 
 
4. Atès que l’Ordenança número 25, reguladora del trànsit, circulació de vehicles a motor i 
seguretat viària regula ja al seu article 9è. les zones verdes al municipi, i tenint en compte 
que aquest article estableix la possibilitat d’establir restriccions d’estacionament als no 
residents a la vila que poden consistir en “places exclusives per a veïns”. 
 
5. Atès que per fer efectiva la implantació i implementació d’aquestes places exclusives per 
als veïns o residents és necessari la senyalització horitzontal, de color verd, que delimiti 
aquests estacionaments i, segons l’article 10 de la l’Ordenança número 25, aquestes places 
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també hauran d’estar degudament senyalitzades mitjançant senyalització vertical. 
 
6. Atès allò que disposa l’article 55 del Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel 
qual s'aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat 
viària i el Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
general de circulació per a l’aplicació i el desplegament del text articulat de la Llei sobre 
trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 
339/1990, de 2 de març en relació amb els senyals verticals i les marques vials. 
 
7. Atès l’informe jurídic emès, en data 28 d’abril de 2016, pels Serveis Jurídics d’aquest 
Ajuntament en relació a la proposta de modificació de l’Ordenança número 25, reguladora 
del trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària de l’Ajuntament. 
 
8. Atès que seran d’aplicació quan al procediment d’aprovació de l’Ordenança el que 
preveuen els articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases del 
règim local, 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya i els articles 65 i 66 del Decret 179/1995, de 
13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
Fonaments de dret 

1. Ordenança número 25, reguladora del trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat 
viària de l’Ajuntament de Cabrera de Mar. 

2. Ordenança número 55, reguladora de la Taxa per a l’estacionament de vehicles de tracció 
mecànica a les vies públiques municipals sota control horari regulat per parquímetres de 
l’Ajuntament de Cabrera de Mar. 

3. Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària. 

4. Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament general de 
circulació per a l’aplicació i el desplegament del text articulat de la Llei sobre trànsit, 
circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 
339/1990, de 2 de març. 

5. Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local. 

6. Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya. 

7. Decret 179/1995, 13 de juny, Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals. 

8. Informe jurídic, de data 28 d’abril de 2016, elaborat pels Serveis Jurídics d’aquest 
Ajuntament. 

Sotmès l’assumpte a votació, el Consistori per unanimitat, acorda: 
 
Primer: Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança número 25, reguladora del trànsit, 
circulació de vehicles a motor i seguretat viària de l’Ajuntament proposada.  
 
Segon: Incorporar a l’Ordenança número 25, reguladora del trànsit, circulació de vehicles a 
motor i seguretat viària de l’Ajuntament dos nous articles i que el redactat sigui el següent:  
“Article 9è. bis.- Zona verda al Pla de l’Avellà.- Durant els caps de setmana i dies festius 
compresos entre els mesos de juny a agost, queden reservades totes les places 
d’estacionament del nucli de la Pla de l’Avellà per als veïns o residents del municipi de 
Cabrera de Mar dels següents carrers: 
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• Avinguda del Maresme 
• Carrer Canigò 
• Carrer del Dr. Fleming 
• Passeig Montserrat 
• Carrer Rosari 
• Carrer del Mar 
• Carrer Pla del Molí 
• Carrer Trafalgar 
• Passatge Burriac 
• Carrer Montgat 
• Carrer Joan XXIII, entre Rambla dels Vinyals i Avinguda Burriac 
• Carrer de Montcabrer, entre els carrers Rosari i Colom 

 
Aquestes places d’estacionament seran per a ús exclusiu dels veïns o residents del municipi 
de Cabrera de Mar. A l’efecte, es senyalitzarà degudament, de forma vertical i horitzontal, la 
zona verda compresa en aquesta zona. 
 
L’acreditació de la condició de veí o resident del municipi es realitzarà mitjançant la 
corresponent targeta d’aparcament. Aquesta targeta acreditativa permetrà, adientment 
identificats amb l’original facilitat per l’Ajuntament, estacionar a les places senyalitzades com 
a zona verda”. 
 
“Article 9è. ter.- Targeta d’aparcament de la zona verda al Pla de l’Avellà.- En el cas de 
residents de Cabrera de Mar i que estiguin empadronats en carrers del Pla de l’Avellà amb 
les places d’estacionament reservades com a zona verda, aquests gaudiran d’una targeta 
acreditativa per a cada vehicle que es tingui. Tanmateix, cadascun dels locals d’aquestes 
zones gaudiran també d’una única targeta acreditativa, amb independència del nombre de 
vehicles que es tinguin. 
 
La resta de veïns o residents de Cabrera de Mar que estiguin empadronats en carrers del 
Pla de l’Avellà sense places d’estacionament reservades com a zona verda així com també 
els veïns empadronats al altres carrers del municipi de Cabrera de Mar gaudiran d’una 
targeta acreditativa per unitat familiar, amb independència del nombre de vehicles que es 
tinguin, sempre i quan figurin al padró de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica de 
Cabrera de Mar”. 
 
Tercer: Publicar l’anunci de l’acord d’aprovació inicial en el BOP i en el tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament, per un període de trenta dies hàbils, comptadors des del dia següent al de la 
seva publicació en el BOP, per a què els interessats, dins de l’esmentat termini, puguin 
formular les al·legacions i reclamacions que estimin convenients, considerant-se 
definitivament aprovat en el cas que no se’n presenti cap en l’esmentat termini. 
 
Quart: En cas de no haver-se presentat cap reclamació, publicar en el BOP l’acord definitiu 
així com el text íntegre de l’ordenança aprovada. També es publicarà en el butlletí informatiu 
local, en el tauler d’anuncis de la corporació i anunciar al DOGC la referència del BOP en 
què s’hagi publicat íntegrament el text.” 
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4.2. RESOLUCIÓ AL.LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA. SI ESCAU. ORDENANCA 
MUNICIPAL REGULADORA DE LA UBICACIÓ DE CLUBS SOCIALS DE CANNABIS I DE 
LES CONDICIONS D'EXERCICI DE LA SEVA ACTIVITAT AL MUNICIPI DE CABRERA DE 
MAR 
 
El Sr. Alcalde manifesta que passem al següent punt, que és la resolució de les al·legacions i 
aprovació definitiva, 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, si ho recordeu, el 10 de març, en el Ple del 10 de març, vam aprovar inicialment, el Ple 
va aprovar inicialment l’Ordenança número 59, reguladora de la ubicació de clubs socials de 
cànnabis, i un cop publicat, doncs, hem rebut al·legacions per part de dues persones. Per 
una banda el Sr. Antonio Palencia Abellán, en nom i representació de l’Associació ACECA, 
ha interposat al·legacions, i també la Sra. Amina Omar Nieto, i a partir d’aquí, l’advocat 
municipal ha fet els seus informes i les seves consideracions, de manera que el que 
proposem al Ple és, primer, estimar parcialment les al·legacions presentades pel Sr. Antonio 
Palencia Abellán, en nom i representació de l’Associació ACECA, la qual cosa implica 
incorporar a l’Ordenança municipal número 59 l’exposició de motius i la disposició transitòria. 
No us llegiré el text perquè és molt ampli, però el que fem, com dic, pel que fa a les 
al·legacions presentades pel Sr. Palencia, és incorporar a l’ordenança, per una banda 
l’exposició de motius, que és el que ens demanava, i per una altra banda una altra disposició 
transitòria, que dóna cabuda a algunes de les seves reflexions i peticions.  
 
En segon lloc, el que proposem és inadmetre les al·legacions presentades per la Sra. Amina 
Omar Nieto, d’acord? Aquestes no s’estimen, es desestimen. Per tant... 
 
I en tercer lloc, el que proposem és aprovar definitivament l’Ordenança número 59, 
reguladora de la ubicació de clubs socials, és a dir, un cop resoltes les al·legacions, 
proposem la seva aprovació definitiva.  
 
Donem la paraula als grups de l’oposició. Sr. Antoni Abel, d’Alternativa Independent Cabrera 
de Mar? 
 
El Sr. Antoni Abel Nuri, regidor del grup municipal AiCM, manifesta que nosaltres ens hi 
abstindrem, en aquest tema.  
 
El Sr. Alcalde manifesta que Gent per Cabrera, Sra. Maluquer? 
 
Intervé la Sra. Anna Maluquer Ferrer, regidora del grup municipal GxC, per manifestar que 
bé, nosaltres en principi en el passat Ple vam votar a favor, vam dir que s’havia de regular, 
però ja vam fer l’observació que en el fons, més que una regulació semblava una prohibició 
encoberta, perquè físicament al municipi no es podia encabir cap club d’aquesta mena.  
 
Sabem que en el fons aquests clubs també tenen una missió que és reguladora, és que la 
gent que consumeix aquest tipus de productes estiguin controlats, se’ls facin també xerrades 
terapèutiques, i en tot aquest sentit pensem que és pedagògic i que a vegades també tenim 
aquesta hipocresia com a societat, no?, que permetem que l’alcohol circuli lliurement, però 
en canvi el cànnabis està absolutament prohibit. Per tant, tampoc ens sembla bé que 
Cabrera vulgui desempallegar-se d’aquesta realitat que existeix, agradi o no, i que és millor 
controlar-la. 
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Pensem que tampoc hi ha cap pressa en aprovar això, i que si realment hi ha aquestes 
al·legacions i encara hi ha algun tema pendent, doncs, que aquesta ordenança es pogués 
revisar encara una miqueta més, i intentar trobar alguna solució perquè el club que ja 
existeix pugui trobar una nova ubicació on no faci nosa, i on no sigui perjudicial per a ningú. 
Per tant, ens hi abstindrem, no hi votarem en contra perquè pensem que l’ordenança ha de 
ser-hi, però sí que demanem això. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, d’acord. Doncs, sotmetem aquet punt a votació. 
 
Vots a favor? 
 
Abstencions? 
 
Queda aprovat amb 6 vots a favor i 3 abstencions, dels partits Alternativa Independent 
Cabrera de Mar i Gent per Cabrera. 
 
Sotmès l’assumpte a votació, el Consistori per 6 vots a favor (4 CDC, 2 ERC) i 3 abstencions 
(2 GxC i AiCM), acorda aprovar la proposta que és del següent tenor literal: 
 
“Expedient número 2016/256 relatiu a l’aprovació, si escau, de l’ordenança municipal 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 . 
 
Fets 
 
1. En data 10 de març de 2016, va ser aprovada inicialment pel Ple Municipal, 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, que va ser publicada al Butlletí 
Oficial de la Província de data 24 de març de 2016.  
 
2. En data 29 d’abril de 2016, número 2016/2888 del Registre General d’Entrades de 
l’Ajuntament, el Sr. Antonio Palencia Abellan, en nom i representació de l’Associació 
ACECA, interposa al·legacions contra l’aprovació inicial de l’ordenança número 59 
reguladora de la ubicació de clubs socials de cànnabis i de les condicions d’exercici de la 
seva activitat de Cabrera de Mar.  

 
3. En data 3 de maig de 2016 l’advocat municipal emet informe d’estimació parcial a les 
al·legacions presentades amb número 2016/2888.  

 
4. En data 29 d’abril de 2016, número 2016/3015 del Registre General d’Entrades de 
l’Ajuntament, la Sra. Amina Omar Nieto, interposa al·legacions contra l’aprovació inicial de 
l’ordenança número 59 reguladora de la ubicació de clubs socials de cànnabis i de les 
condicions d’exercici de la seva activitat de Cabrera de Mar.  

 
5. En data 4 de maig de 2016, l’advocat municipal emet informe inadmetent a les 
al·legacions presentades amb número 2016/3015. 
 
Fonaments de dret 
 
1. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i 
serveis dels ens locals (ROAS). 
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2. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya (TRLMRLC). 

 
3. Informes emesos per l’advocat municipal de data 3 i 4 de maig de 2016. 
 
Per tot l’esmentat, es proposa al Ple d’adopció del següent acord:  
 
Primer: Estimar parcialment les al·legacions presentades pel Sr. Antonio Palencia Abellan, 
en nom i representació de l’Associació ACECA, amb número 2016/2888 del Registre General 
d’Entrades de l’Ajuntament, contra l’aprovació inicial de 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: Incorporar a l’Ordenança municipal 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 l’exposició de motius i la disposició transitòria amb el redactat següent:  
 
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
En els darrers anys, al municipi de Cabrera de Mar, igual que ha succeït en altres ciutats, 
s’han establert diferents Clubs Socials de Cànnabis. 
 
Els Clubs Socials de Cànnabis es constitueixen com a associacions sense ànim de lucre que 
s’autoabasteixen i distribueixen cànnabis entre els seus propis socis –consumidors 
terapèutics i/o lúdics-, tots ells majors d’edat i en un àmbit totalment privat, reduint danys 
associats al mercat clandestí i a determinats usos del cànnabis. 
 
Aquesta nova realitat és objecte d’atenció i debat des de diferents àmbits de la societat civil, 
dels professionals i per part dels poders públics. Des d’una perspectiva de salut pública, la 
regulació de les bones pràctiques sobre el consum:  
 
• Permet conèixer millor la realitat del fenomen (nombre de consumidors, de clubs, maneres 

de consum, pràctiques de risc) per intervenir-hi amb més eficàcia.  
• Permet accedir a la població usuària de drogues per establir mètodes de detecció precoç, 

prevenció de riscos i reducció de danys vinculats al seu consum. 
• Evita el contacte del consumidor amb el mercat negre i altres drogues il•lícites. 
• Possibilita conèixer la composició, la potència, l’adulteració de la planta i els seus derivats. 
• Involucra els usuaris i generadors de la “cultura del cànnabis” en l’elaboració de propostes 

factibles de reducció de riscos i de danys. 
• Possibilita l’establiment d’un model adequat de clubs amb l’establiment de les mesures 

regulades. 
• L’augment del nombre de clubs i socis i la progressió al model de clubs “comercials”. 
• Dificultats d’incorporació de missatges preventius de reducció de riscos i danys a la 

població consumidora. 
• El desconeixement sobre la composició, la potència de la planta i dels seus derivats i el 

desconeixement de les pràctiques de risc dels consumidors. 
 
Tot i que aquesta nova realitat està essent objecte d’atenció per part dels poders públics, a 
data d’avui no existeix normativa estatal i, per part de la Generalitat de Catalunya, l’únic marc 
normatiu sobre aquesta activitat és la Resolució SLT/32/2015, de 15 de gener, per la qual 
s’aproven criteris en matèria de salut pública per orientar les associacions cannàbiques i els 
seus clubs socials. Tot això sens perjudici que les associacions d’aquesta naturalesa han de 
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constar degudament inscrites en el Registre d’associacions de la Direcció General de Dret i 
Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. 
 
L’any 1948 l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va arribar a la conclusió de que el 
consum de cànnabis suposava un perill des de qualsevol punt de vista, ja sigui físic, mental o 
social. Igualment, un informe publicat l’any 2006 per diversos científics de la Unitat de 
Conductes Additives del Servei de Psiquiatria de l’Hospital de Sant Pau i l’Hospital Clínic 
conclou que el consum de cànnabis de forma aguda i crònica produeix efectes físics 
perjudicials per a la salut. Dels esmentats estudis en resulta que tant el consum puntual, com 
el continuat d’aquestes substàncies produeixen significatives afectacions físiques i cognitives 
en la conducta de les persones, essent palès que estem davant d’una conducta amb evident 
risc per a la salut física i mental de les persones.  
 
Tanmateix, resulta evident que existeix una important demanda de consum, i que el tràfic en 
el mercat negre no garanteix ni la qualitat del producte ni la reducció del seu consum. 
 
Per aquests motius, es considera que la present regulació per al municipi de Cabrera de Mar 
es convenient i oportuna per diferents motius. 
 
Així mateix, es vol garantir que l’obertura d’aquest establiments es realitzi per part 
d’associacions d’usuaris degudament inscrites en els registres públics i amb unes normes de 
funcionament clares i conegudes:  
 
• Es considera necessari fixar unes distàncies mínimes entre aquestes activitats i els centres 

educatius i centres de salut, per motius de salut pública, per evitar, ni que sigui de manera 
indirecta, la promoció al consum d’una substància que pot tenir especials efectes nocius en 
poblacions de risc: grups vulnerables com ara menors o persones diagnosticades amb 
patologies mentals. 

• Es considera oportú regular la instal·lació d’aquests tipus d’establiments a través de la 
fixació d’un règim de distàncies entre ells mateixos, per motius de salut pública, per poder 
evitar possibles efectes negatius i/o perjudicials i, per tant, les molèsties als veïns.  

• Es considera oportú la fixació d’un règim de distàncies entre els clubs de cànnabis i els 
locals destinats a activitats recreatives, per tal d’evitar acumulació de persones a les zones 
on aquests existeixen. 

• Finalment perquè és necessari establir unes condicions de seguretat, salubritat i higiene 
per l’exercici d’aquesta activitat, amb l’objectiu de protegir a les persones usuàries i als 
veïns i veïnes. 

 
A més, aquesta regulació pot ser útil al servei d’altres objectius d’indubtable interès públic. 
Així, per una part, pot servir per a evitar que sota l’aparença d’associacions d’usuaris 
legalment constituïdes, s’estableixin al nostre municipi iniciatives que no respectin uns 
criteris de bones pràctiques. I, per altra, pot coadjuvar a establir una cultura de col•laboració 
entre l’administració i les associacions d’usuaris/clubs socials de cànnabis en allò relatiu a la 
prevenció de riscos associats a pautes de consums prolongats i altres àmbits de mutu 
interès. 
 
I tot i que la motivació principal que genera la necessitat de redactar la present norma obeeix 
a la creixent demanda de obertura de locals destinats al consum de cànnabis, també es vol 
estendre l’aplicació de la normativa continguda a la present norma, a qualsevol activitat en 
que es consumeixin substàncies que poden generar dependència considerades per la Llei 
20/1985 com a les drogues no institucionalitzades. 
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Ha d’assenyalar-se que, en la regulació que es proposa, s’ha tingut en compte la regulació 
continguda en la Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries enfront del 
tabaquisme i reguladora de la venta, el subministrament i la publicitat dels productes del 
tàbac i molt especialment les disposicions relatives als clubs privats de fumadors. Aquesta 
regulació que es proposa ha tingut en compte els criteris en matèria de salut pública per 
orientar les associacions cannàbiques i els seus clubs socials i les condicions de l’exercici de 
la seva activitat per als ajuntaments de Catalunya, que han estat objecte d’informe favorable 
del Consell Assessor de Salut Pública en la sessió plenària de 27 de novembre de 2014, 
aprovats a la Resolució SLT/32/2015, de 15 de gener, publicada al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya número 6799 de 29 de gener de 2015 i la normativa continguda en 
la Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries enfront del tabaquisme i 
reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac 
i molt especialment les disposicions relatives als clubs privats de fumadors. Tanmateix, 
l’habilitació legal de l’ajuntament per poder regular aquest tipus d’activitats s’emmarca dins 
de la lleis 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les 
activitats recreatives i 20/2009 de 4 de desembre de prevenció i control ambiental de les 
activitats”. 
 
Per tot això es proposa el següent redactat: 
 
“DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA  
 
1. Els locals objecte d’aquesta ordenança prèviament autoritzats per l’Ajuntament i en 
funcionament, tindran un termini de sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta ordenança 
per a la seva adaptació a la mateixa. 
 
2. Si s’acredités la impossibilitat del compliment de tots els requisits tècnics exigits a la 
present ordenança per part d’algun d’aquests locals prèviament autoritzats per l’Ajuntament, 
s’admet que l’activitat es pugui traslladar a un altre local que sí els compleixi, encara que la 
seva nova ubicació sigui incompatible amb el règim de distàncies prevista en aquesta 
ordenança, sempre que no s’aproximi més del que ja està als centres educatius o sanitaris. 
El termini per aquest trasllat serà de sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta 
ordenança. 
 
3. En el supòsit que algun dels locals assenyalats a l’apartat anterior incompleixi les 
distàncies mínimes establertes en l’article 4.2 d’aquesta ordenança respecte als centres 
educatius, centres sanitaris o assistencials, equipaments esportius, punts o espais joves i, en 
general, de qualsevol sòl o edifici qualificat de Sistema d’Equipament, estiguin o no 
construïts, es considerarà, als efectes oportuns, que es troba en situació de fora d’ordenació.  
Als efectes, podran continuar realitzant la seva activitat, però en cap cas s’autoritzaran ni 
modificacions ni canvis de titularitat”. 
 
Tercer: Inadmetre les al·legacions presentades per la Sra. Amina Omar Nieto, amb número 
2016/3015, del Registre General d’Entrades de l’Ajuntament, contra l’aprovació inicial de 
l’Ordenança municipal 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. 
 
Quart: Notificar el present acord als interessats, d'acord amb el que disposa la Llei 29/1998, 
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra la present 
resolució, que posa fi a la via administrativa, pot interposar recurs contenciós-administratiu 
davant la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la notificació d'aquesta 
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resolució. 
 
Cinquè: Aprovar definitivament l’ordenança número 59 reguladora de la ubicació de clubs 
socials de cànnabis i de les condicions d’exercici de la seva activitats al municipi de Cabrera 
de Mar, amb la incorporació de les modificacions esmentades.  
 
Sisè: Sotmetre a informació pública els acords i l’ordenança número 59 definitivament 
aprovada, mitjançant publicació del text íntegre de l’ordenança i els cords amb el 
corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el tauler d’anuncis i a 
la pàgina web de la corporació i anunciar DOGC la referència del BOP en què s’hagi publicat 
íntegrament el text. 
 
Setè: Facultar a l’Il·lm. Sr. Alcalde, tan àmpliament com sigui menester i en dret es requereixi 
per a l’efectivitat  dels presents acords.” 
 
4.3. ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE CABRERA DE MAR AL CONVENI DE 
COL.LABORACIO ENTRE L'AGENCIA ESTATAL D'ADMINISTRACI TRIBUTARIA I LA 
FEDERACION ESPANOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS EN MATERIA DE 
SUBMINISTRAMENT D'INFORMACIO DE CARACTER TRIBUTARI A LES ENTITATS 
LOCALS 
 
El Sr. Alcalde manifesta que passem al següent punt, que és l’adhesió de l’Ajuntament de 
Cabrera de Mar al conveni de col·laboració entre l’Agència Estatal d’Administració Tributària i 
la Federación Española de Municipios y Provincias, en matèria de subministrament 
d’informació de caràcter tributari a les entitats locals. 
 
Bé, el que proposem al Ple és l’adhesió al conveni de col·laboració entre l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària, l’AEAT, i la Federación Española de Municipios y Provincias, que 
engloba la Federació de Municipis de Catalunya, a la qual nosaltres pertanyem, igual que a 
l’ACM, que és l’Associació Catalana de Municipis, pertanyem a la Federació de Municipis de 
Catalunya, que està dins la Federación Española de Municipios y Provincias. 
 
Per què és important que ens adherim a aquest conveni? Doncs, per poder sol·licitar l’accés 
de dades de l’Agència Espanyola Tributària, l’AEAT, a través del Consorci d’Administració 
Oberta de Catalunya. I per què és important poder accedir a aquestes dades?  
 
Doncs, per poder consultar per part dels serveis socials les dades de les persones que 
vénen a sol·licitar ajudes i que no siguin elles les que hagin de portar comprovants, 
certificats, etcètera. El que estem fent és adherir-nos a aquest conveni per poder sol·licitar 
des de l’ajuntament les dades de les persones que vénen a demanar algun tipus d’ajudes o 
prestació als serveis socials, i evitar, doncs, que els tràmits siguin més feixucs. Del que 
estem parlant és d’agilitzar els tràmits. Sempre prèvia autorització dels usuaris, perquè 
l’ajuntament pugui accedir a aquestes dades, eh? El que sí es necessita és una autorització 
prèvia d’aquests usuaris. 
 
I això és el que proposem, adherir-nos al conveni de col·laboració, i a partir d’aquí donem la 
paraula als grups de l’oposició. El Sr. Antoni Abel? 
 
El Sr. Antoni Abel Nuri, regidor del grup municipal AiCM, manifesta que hi votem a favor. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Gent per Cabrera? 



 
 

 
 

16 
  

Intervé la Sra. Anna Maluquer Ferrer, regidora del grup municipal GxC, manifesta que sí. 
Nosaltres també, tot i la sorpresa que sigui assignat per la Sra. Rita Barberà, d’entrada... 
 
El Sr. Alcalde manifesta que com a presidenta, sí. Les signatures del conveni són una 
mica... Sí.  
 
Intervé la Sra. Maluquer manifesta que sí. Com que la qüestió pensem que és a fi de bé, 
doncs, hi votarem a favor. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que en el seu moment, quan es va fer això, era presidenta de la 
Federación Española de Municipios y Provincias. És el que és, això no ho podem canviar. 
Molt bé, d’acord, doncs, sotmetem aquest punt a votació. 
 
Vots a favor?  
 
Doncs, queda aprovat per unanimitat dels assistents, 9 vots a favor. 
 
Sotmès l’assumpte a votació, el Consistori per unanimitat dels assistents (4 CDC, 2 ERC, 2 
GxC i 1 AiCM), acorda aprovar la proposta que és del següent tenor literal: 
 
“Expedient número 2016/439 relatiu a l’adhesió de l’Ajuntament de Cabrera de Mar al 
Conveni de col·laboració entre l’Agència Estatal d’Administració Tributària i la Federación 
Española de Municipios y Provincias en matèria de subministrament d’informació de caràcter 
tributari a les entitats locals. 
 
Fets 
 
1. Atès que des de Serveis Socials de l’Ajuntament de Cabrera de Mar es realitzen diversos 
tràmits adreçats als seus usuaris i que per la tramitació d’aquests es requereix certa 
documentació (dades tributàries, informació patrimonial, impostos sobre activitats 
econòmiques...) que a dia d’avui aporten els propis usuaris. 
 
2. Atès que des de Serveis Socials voldrien poder consultar directament aquestes dades per 
tal d’evitar als usuaris la molèstia d’aportar aquesta documentació. Aquesta consulta ha de 
comptar amb l’autorització prèvia d’aquests. 
 
3. Atès que per sol·licitar l'accés a les dades de l'Agència Espanyola d'Administració 
Tributària (AEAT) a través del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) 
prèviament s’ha d’estar adherit al conveni de col·laboració entre l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària i la Federación Española de Municipios y Provincias en matèria de 
subministrament d’informació de caràcter tributari a les entitats locals. 
 
Fonaments de dret 
 
1. Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Régim Local. 
 
2. Llei general tributaria (B.O.E. nº286 de 30 de novembre). 
 
3. Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter general. 
 
4. Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de règim local 
de Catalunya. 
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En base als antecedents exposats, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:  
 
Primer: Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Agència Estatal d’Administració Tributària 
i la Federación Española de Municipios y Provincias en matèria de subministrament 
d’informació de caràcter tributari a les entitats locals. 
 
Segon: Notificar el present acord a la Dependència de relacions institucionals de l’Agència 
Estatal d’Administració Tributària. 
 
Tercer: Sol·licitar l’accés a les dades de l'Agència Espanyola d'Administració Tributària 
(AEAT) a través del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) un cop estigui 
aprovat el conveni. 
 
Quart: Facultar a Il·lm. Sr. Alcalde tant àmpliament com sigui menester i en dret es 
requereixi per a l’efectivitat dels presents acords, en especial a la signatura de l’esmentat 
conveni així com de quants documents siguin necessaris per a la execució del present 
acord.” 

4.4. APROVACIÓ DE L’INVENTARI DE L’AJUNTAMENT A 31/12/2014 
 
El Sr. Alcalde manifesta que passem al següent punt, que és l’aprovació de l’inventari de 
l’ajuntament a 31 de desembre del 2014. Bé, la relació resumida de l’inventari els la vam 
passar als grups, tenen la documentació, evidentment, tot l’inventari és un llistat molt més 
extens que els que havíem passat, i d’aquí el que voldríem destacar és que és el Ple el que 
hauria d’aprovar rectificar i comprovar l’inventari general, i això s’ha de fer cada any. Que ho 
ha fet, en aquest cas aquest inventari l’ha fet una empresa externa i l’ha validat la Diputació 
de Barcelona, i que els epígrafs generals que recullen tot l’inventari de l’ajuntament són els 
següents: béns de domini públic, subclassificats entre ús públic i servei públic per una 
banda; per una altra banda béns comunals; per una altra, béns patrimonials; per una altra 
banda, béns i drets de tercers disposats o lliurats a l’ens local i revertibles al seu favor; i per 
últim, obligacions dels ens locals. 
 
Bé, només a títol significatiu, sapiguem que també estan inventariats els carrers i demés, i 
tenim 130 carrers i places a Cabrera de Mar, com a dada, que molts cops dius: coi, quants 
carrers tenim? Doncs, mira, en tenim 130.  
 
Alguna cosa que vulguin comentar els grups de l’oposició? Sr. Abel? 
 
El Sr. Antoni Abel Nuri, regidor del grup municipal Ai-CM, manifesta que no, bé, que hi 
votarem a favor. El que passa és que, clar, entenem que això està ben fet, evidentment.  
 
El Sr. Alcalde manifesta que clar, ens ho hem de creure. 
 
El Sr. Abel manifesta que és una relació que entenem que ha d’estar bé.  
 
El Sr. Alcalde manifesta que sí. A data 31 de desembre de 2014, eh? Vull dir que... Sí, Sr. 
Antoni García, de Gent per Cabrera. 
 
El Sr. Antoni García Lozano, regidor del grup municipal GxC, manifesta que per la nostra part 
també hi votem a favor, tot i el desconeixement que això ens suposa, vaja, és a dir, estàs 
firmant virtualment una cosa que... Però hi votarem a favor. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que a partir d’ara ho veurem cada any, amb la qual cosa es poden 
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fer rectificacions, comprovacions..., no serà tan esporàdic. Molt bé, doncs, sotmetem aquest 
punt a votació.  
 
Vots a favor? 
 
Doncs, queda aprovat per unanimitat dels assistents, 9 vots a favor.  
 
Sotmès l’assumpte a votació, el Consistori per unanimitat dels assistents (4 CDC, 2 ERC, 2 
GxC i 1 AiCM), acorda aprovar la proposta que és del següent tenor literal: 
 
“El decret 336/1988, de 17/10 ( DOGC del 02/12), aprova el REGLAMENT DEL PATRIMONI 
DELS ENS LOCALS, i dedica el capítol 2 (art. 100 a 118) del Títol 1 (el patrimoni dels ens 
locals) a l’inventari.  

L’art. 102.1 estableix que l’inventari general s’ha d’actualitzar continuadament, sens perjudici 
de la seva rectificació i comprovació.  

L’art. 103 diu que la rectificació de l’inventari general s’ha de verificar anualment i s’hi ha de 
reflectir les incidències de tota mena de béns i drets durant aquest període.  

L’art. 105 disposa, en el seu punt 1, que correspon al Ple l’aprovació, rectificació i la 
comprovació de l’inventari general. El punt 3 del mateix article disposa que l’inventari general 
l’ha d’autoritzar el secretari de la corporació, amb el vistiplau del President i una còpia 
d’aquest i de les seves rectificacions,  i s’ha de trametre al Departament de Governació de la 
Generalitat.  
 
L’art. 106 estableix les agrupacions dels béns, d’acord amb epígrafs i subepígrafs, sens 
perjudici d’afegir-hi uns altres si la corporació ho considera oportú i d’efectuar desglossament 
o subclassificacions més detallades i d’agrupar, a més, els béns, drets i obligacions per 
serveis i centres de cost. 
 
Els epígrafs generals són:  

1. Béns de domini públic, subclassificats entre ús públic i servei públic  
2. Béns comunals  
3. Béns patrimonials  
4. Béns i drets de tercers disposats o lliurats a l’ens local i revertibles al seu favor. 
5. Obligacions dels ens locals 

 
Els articles següents es dediquen a regular la forma d’inventariar i el contingut dels diferents 
tipus de béns.  

L’Ajuntament va contractar a l’empresa ATC-SIG, per la realització de totes les tasques 
necessàries per tenir un inventari actualitzat a 31/12/2014, per a la qual cosa es compta amb 
el suport i assessorament de la Diputació de Barcelona.  
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Per altra banda, la instrucció de comptabilitat de l’administració local, model normal, (ICAL), 
aprovat per Ordre HAP/178882013, de 20/09, preveu l’adaptació de l’inventari a la 
comptabilitat local, a partir de l’1 de gener de 2015. 

Un cop ultimades les tasques i revisades pels serveis municipals corresponents, correspon al 
Ple l’aprovació de l’esmentat inventari.  

Per tot l’esmentat es proposa al Ple els següents acords: 

Primer : Aprovar l’inventari general de l’Ajuntament de Cabrera de Mar a 31/12/2014. 

Segon: Trametre l’inventari aprovat al Departament de Governació de la Generalitat de 
Catalunya.” 

5. SERVEIS INTERNS 

5.1. RESOLUCIÓ SOL·LICITUD COMPATIBILITAT SEGONA ACTIVITAT FORMULADA 
PEL SR. RAMON VILA BOT 
 
El Sr. Alcalde manifesta que passem al següent punt, que és la resolució de la sol·licitud de 
compatibilitat de segona activitat formulada pel Sr. Ramón Vila i Bot. Ens presenta aquest 
punt la regidora d’Urbanisme i Serveis Interns, Núria Pera. Quan vulguis. 
 
La Sra. Núria Pera Maltes, regidora de Serveis Interns, dóna la bona nit. El que presentem a 
aprovació d’aquest Ple, com ha dit l’Alcalde, és la sol·licitud de compatibilitat del Sr. Ramón 
Vila, arquitecte municipal i cap de la unitat tècnica.  
 
Què vol dir demanar una compatibilitat? Doncs demanar una compatibilitat vol dir poder 
exercir una segona activitat privada per compte propi. Aquesta activitat, o aquesta sol·licitud, 
està emparada en un informe jurídic del qual en destacaré tres punts: que en cap cas la 
suma de jornades de l’activitat pública principal i l’activitat privada no pot superar la jornada 
ordinària de l’Administració incrementada d’un 50 per cent; que no poden modificar la 
jornada de treball ni l’horari de l’interessat; i l’autorització de la compatibilitat està 
condicionada a l’estricte compliment de la jornada i l’horari en els llocs de caràcter públic. 
Per tant, el que proposem és concedir la compatibilitat al Sr. Ramón Vila, l’arquitecte 
municipal, i Cap de la unitat tècnica. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, gràcies, Núria. Algun comentari, Sr. Abel, d’Alternativa 
Independent Cabrera de Mar? 
 
El Sr. Antoni Abel Nuri, regidor del grup municipal d’Ai-CM, manifesta que home, entenem 
que si la normativa ho permet, doncs, s’hi haurà de votar. Entenc, eh? 
 
El Sr. Alcalde manifesta que Gent per Cabrera? No? Bé, doncs, sotmetem aquest punt a 
votació. 
 
Vots a favor? 
 
Doncs, queda aprovat per unanimitat dels assistents, 9 vots a favor. Bé, gràcies.  
 
Sotmès l’assumpte a votació, el Consistori per unanimitat dels assistents (4 CDC, 2 ERC, 2 
GxC i 1 AiCM), acorda aprovar la proposta que és del següent tenor literal: 
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“Expedient número 2016/507, sol·licitud de compatibilitat per l’exercici d’una segona activitat 
privada d’arquitecte per compte propi. 
 
Fets 
 
1. El 15 d’abril de 2016, el Sr. Ramon Vilà Bot, arquitecte municipal i Cap de la Unitat 
Tècnica, presenta l’escrit amb número 2516 del Registre General d’Entrades de l’Ajuntament 
mitjançant el qual demana la compatibilitat per a l’exercici d’una segona activitat privada per 
compte propi. 
 
2. Atès que l’apartat d) de l’article 1 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 
d'Incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat determina que 
aquesta norma és d’aplicació al “personal al servei de les corporacions locals”. 
 
3. Atès que l’article 321 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament 
del personal al servei de les entitats locals (RPEL) determina que “El règim 
d’incompatibilitats del personal al servei de les entitats locals comprès en l’àmbit d’aquest 
Reglament és el que estableix amb caràcter general per a la funció pública la Llei 53/1984, 
de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions 
públiques, i el contingut en la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del 
personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya”. 
 
4. Atès l’article 12.1 de la Llei 21/1987 “Es    pot    reconèixer    la   compatibilitat   per   al  
desenvolupament   d'activitats   privades   en   els   casos següents:                                   

a) Si hom ocupa un sol lloc de treball en el sector públic en  règim  de  jornada  
ordinària  i  no  se supera el límit establert per l'apartat 2 

b) Si  el  càrrec  ocupat en el sector públic requereix la presència  efectiva  de  
l'interessat   en   l'administració pública  corresponent durant un horari igual o 
superior a la meitat  de la jornada ordinària, només quan aquest càrrec té la 
consideració de prestació a temps parcial. 

c) Si hom té autoritzada la compatibilitat d'un segon lloc o  activitat  públics  i  no  
superessin  entre  tots dos la jornada màxima de l'Administració”. 

5. Atès que l’article 12.2 determina que de la Llei 21/1987 “en  cap  cas  la  suma  de 
jornades de l'activitat  pública  principal  i  l'activitat privada no pot superar la jornada 
ordinària de l'Administració incrementada d'un 50%”. 
 
6. Atès que l’article 343.1 del RPEL determina que “Els reconeixements de compatibilitat no 
poden modificar la jornada de treball ni l’horari de l’interessat, i resten automàticament sense 
efecte en cas de canvi de lloc en el sector públic o de modificació de les condicions del lloc 
de treball”. I, l’apartat segon conforme “l’autorització de compatibilitat està condicionada a 
l’estricte compliment de la jornada i l’horari en els llocs de caràcter públic”. En aquest mateix 
sentit, l’article 21 de la Llei 21/1987. 
 
7. Atès que, finalment, l’article 331 del RPEL determina que “No es pot autoritzar ni 
reconèixer compatibilitat al personal que ocupi llocs de treball que tinguin incorporat de forma 
expressa com a component del complement específic el factor d’incompatibilitat”. En aquest 
mateix sentit, l’article 14 de la Llei catalana. 
 
8. Atès que, d’acord amb l’apartat s) de l’article 54.1 del RPEL, correspon al Ple “autoritzar o 
denegar les sol·licituds sobre compatibilitat”. En aquest mateix sentit, els articles 344 del 
RPEL i 22.2 de la Llei 21/1987.  
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9. Atès que no consta que el Sr. Vilà tingui assignat un complement específic pel factor 
d’incompatibilitat es proposa al Ple el reconeixement de la compatibilitat per al 
desenvolupament de l’activitat privada d’arquitecte del Sr. Ramon Vilà Bot, sempre i quan 
resti la compatibilitat condicionada al compliment dels requisits assenyalats anteriorment i 
aquesta activitat privada no es realitzi en el terme municipal de Cabrera de Mar. 
 
Fonaments de dret 
 
1) Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'Incompatibilitats del personal al servei de 

l'Administració de la Generalitat. 
2) Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei 

de les entitats locals. 
3) Informe jurídic de data 29 d’abril de 2016, emès per l’advocat municipal. 

Per tot l’esmentat, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer: Reconèixer la compatibilitat per al desenvolupament de l’activitat privada 
d’arquitecte al Sr. Ramon Vilà Bot, restant la compatibilitat condicionada a l’estricte 
compliment dels requisits assenyalats anteriorment. 
  
Segon: Notificar el present acord a l’interessat als efectes procedents.  
 
Tercer: Facultar a l’Il·lm. Sr. Alcalde tan àmpliament com sigui menester i en dret es 
requereixi per a l’efectivitat dels presents acords.” 
 
6. ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
No n’hi hagueren. 
 
7. INFORMES PRECS I PREGUNTES 
 
Doncs, passem a informes, precs i preguntes. Comencem pels informes de l’equip de 
govern, començant en concret per la Sra. María José Cortada, regidora de Serveis a les 
Persones, Promoció Econòmica i Sanitat.  
 
Intervé la Sra. Maria José Cortada Manchado, regidora de Serveis a les Persones, Promoció 
Econòmica i Sanitat, que dóna el bon vespre a tots. Començaré donant informes sobre 
Promoció Econòmica i el Servei Local d’Ocupació. En aquests moments tenim 166 persones 
a l’atur, que representen un 8,13 per cent. El Servei Local d’Ocupació a Cabrera realment va 
més enllà del paper que li pertoca, i realitza un paper molt personalitzat de les persones i 
ciutadans que es troben a la borsa de treball. Entre d’altres, informa a tots via mail d’aquelles 
ofertes que van sortint a través del SOC, i altres portals i mitjans, per donar oportunitats als 
que estiguin interessats a presentar el currículum i optar als diferents llocs de treball. Amb 
això vull dir i vull assenyalar que el Servei Local d’Ocupació és realment dinàmic, s’hi implica 
i treballa per les persones i amb les persones. 
 
Per altra banda, informar, doncs, del projecte de coaching «Treballem junts», que es finança 
amb una subvenció de la Diputació, i que ens ha permès fer tres grups. Un d’ells ja ha 
finalitzat, l’altre comença aquesta setmana, i el següent serà al setembre. És un projecte en 
el qual es treballa en grup i individuals, és un treball de coaching, per tal que persones 
majors de 45 anys, que preferentment són dones, trobin finalment una feina. Es finalitza 
aquesta acció amb una prospecció a les empreses, creant una base de dades per a la 
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subvenció i la contractació d’aquestes persones, un cop han acabat el tema. De fet, en 
aquests moments hi ha un grup de deu persones, de deu dones, tres d’elles han trobat feina, 
i bé, el resultat és bastant positiu fins el moment. 
 
Turisme –ara parlo del turisme. El 18 d’abril vam tenir la primera reunió amb l’empresa que 
desenvolupa el pla estratègic de turisme amb la Diputació, i el 24 de maig tindrem ja part de 
la diagnosi. A partir d’aquí treballarem amb totes les forces polítiques i entitats del poble, per 
tal de posar en comú com volen desenvolupar el turisme a Cabrera, que ha de ser 
sostenible, cultural i de qualitat.  
 
Des del 12 de març, de l’últim informe, fins el dia d’avui, s’han fet quatre rutes, encara que 
programades han estat vuit. Dues es van cancel·lar per manca de suficient gent, que era la 
ruta d’Agell i una ruta arqueològica que vàrem organitzar a Setmana Santa per veure si pel 
fet de tenir festa s’animava més gent, però no va tenir èxit. Però bé, ho vam provar. I dos han 
sigut per culpa meteorològica, del temps. 
 
El dia 11 i 12 de juny, l’ajuntament organitza la Fira de Pagesia i Medi Ambient, amb l’objectiu 
de promocionar les empreses dedicades a aquests dos temes. La col·laboració del sindicat, 
com sempre, la col·laboració també de la Diputació, que s’organitzen moltes activitats i 
tallers, també dues rutes per la zona de les ubicacions de les vides florides, concursos, 
etcètera.  
 
Després tenim que el 24 de maig ens visita Ana Maria Lajusticia. Ella és química, i ens farà 
una xerrada sobre la importància del magnesi en la nostra salut, i com de necessari és 
aquest en el funcionament del nostre cos. Al Castellet a les sis de la tarda. 
 
El 26 de maig, excursió al castell per a la gent gran, amb col·laboració de l’ADF i Parc 
Serralada Litoral. Aquest va ser un suggeriment d’un veí a l’Alcalde en el programa de ràdio 
Línea Directa amb l’Alcalde, i vam pensar que la idea era molt bona, i, per tant, hem 
organitzat el tema. Ha tingut molt bona acceptació, de moment tenim trenta-dues persones 
apuntades en aquesta activitat, i dins de tot, aquestes dues que he donat, el 24 i el 26, 
formen part de les organitzades durant la setmana del 23 al 27 de maig, en commemoració a 
la setmana de la salut de la dona, en la que col·laboren també la piscina municipal, el Club 
Nàutic de Cabrera, el casal del Castellet, ADF, Parc Serralada Litoral i ajuntament. 
 
Obres dels serveis socials. Segueixen anant segons calendari i pressupost. Està previst que 
estiguin finalitzades el 10 de juny, si no sorgeix res que alteri aquest calendari. La 
inauguració es farà a principis de setembre, ja que el mes de juliol es dedicarà al trasllat i a 
l’agost és període de vacances. 
 
I fins aquí és el que tenim. Gràcies. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Gràcies, María José. Només esperem que la pujada al 
Castell de la gent gran el dia 26 de maig, el temps ens acompanyi, ja que és la primera 
vegada, i que és la primera vegada i el que tenim previst és fer-ho més vegades al llarg de 
l’any. És donar l’oportunitat a moltes persones que tenen ja problemes de mobilitat, però que 
els agradaria seguir pujant al castell, i els ajudarem a què puguin gaudir i tenim complert el 
seu desig.  
 
Molt bé. Donem ara la paraula a la Sra. Montse Reig, regidora d’Ensenyament, Cultura, 
Patrimoni, Comunicació i Participació Ciutadana. Endavant. No m’he deixat res, no? 
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Intervé la Sra. Montserrat Reig Pascual, regidora d’Ensenyament, que dóna  el bon vespre. 
No, no t’has deixat res. Bon vespre a tots. Primer de tot, informar-los que ahir vam celebrar 
el consell municipal..., el consell escolar municipal, al qual estan convidats l’oposició i els 
representants de les nostres escoles, i vam acordar... Bé, va anar molt bé tot, i vam acordar 
els dies que faran festa les escoles, que seran el 31 d’octubre, el 9 de desembre, el 27 de 
febrer, el 28 d’abril i el 5 de juny, perquè tenen tres dies de lliure disposició. Llavors, els hem 
lligat, i per això es van poder posar d’acord, com sempre. L’únic que varia és l’escola bressol, 
perquè ells fan molt més dies i tenen menys dies de lliure disposició. Ells faran el 23 de juny.  
 
Llavors, l’escola primària començarà el 12 de setembre, aquest any comencem abans –bé, 
es comença a tot el país– i s’acabarà el 21 de juny, d’acord? Ah, la visita dels estudiants 
canadencs. Dimarts ens arriben els estudiants del Canadà. Vénen divuit persones, no sé ben 
bé els nois i noies que són encara. L’any passat hi havia moltes noies, i esperem que aquest 
any també, i bé, estaran entre nosaltres vint dies, com l’any passat, estaran aquí, a 
l’excavació de Ca l’Arnau, i residiran a Cabrera, com van fer l’any passat. Aquesta vegada 
vénen ..., l’any passat nosaltres subvencionàvem una part més important, aquest any no, 
aquest any quasi ho subvencionen tot ells, la universitat, i de cara a l’any que ve tenim una 
altra universitat també del Canadà que farà el mateix, i vindran en una altra època, o sigui 
que tindrem dues universitats.  
 
I res més. Només em queda convidar-los a què diumenge fem la celebració, juntament amb 
Vilassar de Mar i Cabrils, de la festa del Crist Mujal, a la qual esteu tots convidats. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, gràcies. El Crist Mujal se celebra al Camí del Mig. 
 
Per a qui no estigui situat, al costat de la deixalleria, la capelleta que hi ha allà del Crist 
Mujal, a la intersecció dels tres municipis. (Veu de fons.) Bé, per si de cas algú no ho sap, 
doncs, ara estan ubicats geogràficament. 
 
Molt bé, donem ara la paraula al Sr. Sergi Teodoro, regidor de Joventut, Festes i Esports. 
Endavant. 
 
El Sr. Sergi Teodoro José, regidor de Joventut, Festes i Esports, dóna el bon vespre. Per 
informar que aquest dilluns vinent, el dia 16, hi haurà unes jornades de futbol femení 
organitzades per la Federació Catalana de Futbol, conjuntament amb la Unió Esportiva 
Cabrera i l’ajuntament, que el que busquen és potenciar l’esport femení dintre de la comarca. 
Això se celebra en les catorze delegacions comarcals simultàniament, i comptarà amb la 
participació de tècnics importants que entrenaran les noies, faran sessions tècniques, i 
acabarà en partits amistosos amb les seleccions comarcals. 
 
Després comentar el nou format de consell de festa major, que substitueix l’anterior comissió 
de festes. Els motius, explicaré una mica el que vam exposar a la primera reunió que vam fer 
el dia 4 de maig, a les 8 del vespre aquí mateix, a la sala Nova. Els motius eren que els 
canvis haguts en moltes de les festes, sobretot en Reis i Carnestoltes, han suposat una 
sobrecàrrega molt important en alguns dels membres de l’antiga comissió de festes, i 
provocaven que no es poguessin organitzar simultàniament aquests actes. Aleshores, el que 
busca aquest consell és obrir tot aquest tema de la festa major de Sant Feliu a tota la 
població de Cabrera de Mar. El que busquem és que tothom que vulgui la seva vingui aquí, a 
les reunions que fem, a proposar el que pensa, i busquem treballar tots els temes, no en una 
comissió gran sinó en comissions molt més petites, referents a activitats infantils, muntar una 
comissió de tres-quatre persones d’activitats infantils, de concerts.... Això ja seria de cara a 
l’any vinent, perquè ara ja està tot gairebé muntat, però aquest seria l’objectiu d’aquest 
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consell. 
 
Comunicar que les properes reunions seran el dia 8 de juny, en la sala Nova, on s’exposarà 
ja definitivament el programa de festa major, i es presentarà el disseny de la porta del 
programa, el cartell, diguem-ne. I el 6 de juliol organitzarem els voluntaris de cadascuna de 
les activitats, i presentarem el pla de publicitat i difusió. I el dia 14 de setembre en farem la 
valoració.  
 
Com a objectius de la festa major, vam marcar potenciar els actes on participa la imatgeria 
festiva, és a dir, el gegant, la bèstia, totes les figures que tenim ara, que apostem per elles i 
volem potenciar-les. Potenciar els concerts i l’oferta musical, sobretot en el caire infantil. 
Creiem que el que vam provar per la festa major de Sant Vicenç, d’oferir un espectacle 
musical on interactuaven amb els nens, era molt millor que no un espectacle de pallassos o 
titelles, on veus l’espectacle però diguéssim que és un espectacle passiu, on no interactues.  
Dir que la festa major començarà a les 8 del vespre del diumenge 31 de juliol, amb el pregó 
de la festa major, i acabarà a les 5 de la matinada del dia 4 d’agost, a la platja, amb la festa 
jove. I això és tot.  
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Gràcies, Sergi. Donem ara la paraula a l’Enric Mir, 
regidor d’Obres, Serveis i Sostenibilitat. Endavant, Enric. 
 
El Sr. Enric Mir Nuet, regidor d’Obres, Serveis i Sostenibilitat, dóna les gràcies. Bon vespre. 
Jo informaré primer del tema de les obres de la instal·lació del regulador de gas que s’estan 
fent aquí, a la plaça Nova.  
Ens van demanar els veïns de Ildure, quan veien que estàvem fent les obres, si els podíem 
informar. Van venir els tres presidents, vam tenir una reunió amb els serveis tècnics, i va 
venir també el representant de Gas Natural per explicar-los exactament el que s’estava fent, 
perquè tenien una inquietud perquè realment és un armari que és força gran, i l’aparell és 
groc i llavors es veu molt, i volien saber si tot això complia la seva normativa, què era 
exactament i com anava. Llavors, vam tenir l’entrevista, els vam explica tot el que era, que 
era un regulador, que és el mateix que ja teníem però amb més capacitat, i ens van demanar 
si els podíem facilitar la informació tècnica i tot el tema de la normativa. Se’ls ha facilitat, en 
principi no ens han dit res, i l’obra en teoria estarà acabada la setmana que ve, es tancarà 
l’armari, es posaran les portes, i s’enjardinarà una altra vegada tot el tema on està instal·lat. 
O sigui que en teoria, si tot va bé, la setmana que ve aquesta obra estarà acabada, i això 
servirà perquè Cabrera pugui disposar d’unes instal·lacions de gas per a tot el futur consum 
per als pròxims anys, perquè l’altre s’havia quedat molt desfasat perquè tenia més de 
quaranta anys. 
 
Per altra banda, aquest dimarts havien d’haver començat les millores del camí que va al 
Castell de Burriac, però amb tot el tema de la pluja s’ha decidit aplaçar-ho, i començaran la 
setmana que ve, el dimarts que ve, i es calcula que en una setmana o deu dies estigui fet. Es 
farà el mateix que es va fer a la primera fase, llavors es farà la segona fase per poder 
millorar tot l’accés al castell, i que es pugui pujar, cosa que també servirà per coincidir amb 
les jornades aquestes que es fan per a la gent gran. 
 
Un altre tema que és també important i que creiem que amb el tema de la iniciativa que 
tenim, amb el tema del medi ambient, és que s’han comprat papereres per a la platja, noves 
papereres d’aquestes de material reciclat, que s’instal·laran, tenen una doble capacitat, i es 
posaran perquè la gent quan pugui anar a la platja tinguin suficient capacitat, estiguin ben 
ubicades i poder tenir la platja més neta i millor per a tothom. 
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Després, una altra cosa que també és important que sapiguem és que s’ha detectat que hi 
ha una plaga de l’escarabat perforador. Aquesta plaga està afectant el Maresme, i llavors 
sobretot a Cabrera hi ha bastants llocs en què s’ha detectat. Llavors, amb l’ajuda del Consell 
Comarcal i de l’ADF, s’estan fent actuacions conjuntes, i s’estan mirant les zones que hi ha 
on s’han detectat els pins que s’estan morint per l’escarabat. Llavors, es faran una sèrie 
d’actuacions, es tallaran els pins morts perquè no passin als altres pins, es faran una sèrie 
de trampes per poder les «palometes» caçar-les abans que es reprodueixin, i inclús als veïns 
afectats particulars se’ls està assessorant, se’ls estan enviant cartes perquè ho tinguin en 
compte, i qualsevol ajuda que necessitin. Això s’està fent en aquests moments, i es farà en 
els pròxims dies. 
 
Un altre tema també per informar-vos és que la Federació d’Entitats Excursionistes de 
Catalunya, per tal que es pugui fer la generació del GR92, comunament el Camí de Ronda, 
ens ha demanat si l’ajuntament els concedeix i s’adscriu al tema de fer la senyalització. 
Nosaltres ens hi hem adscrit perquè puguin tenir tota la senyalització a través del litoral. 
 
Després un altre tema que s’ha adjudicat és la licitació dels edificis municipals, que es va 
obrir el sobre aquesta setmana, i en principi l’empresa adjudicatària és la mateixa empresa 
que estava fent el servei fins ara, que és SELMAR. Llavors, en teoria els serveis tècnics 
estan comprovant que tota la licitació estigui correcta, i llavors ja ho informarem més 
endavant, d’acord? 
 
Llavors, ja per acabar, nosaltres, com sabeu molt bé que us he informat en els anteriors 
Plens, estem molt implicats en el tema del medi ambient, tot el tema de la brossa i tot el tema 
dels nous contenidors que canviarem, tot el tema dels residus. Llavors, a la Fira de la 
Pagesia intentarem fer tot el màxim possible per donar-ho a conèixer, aprofitant que és una 
fira de pagesia i medi ambient, i estem intentant fer que tots ens conscienciem, i perquè 
realment sigui la gent conscient de la importància amb què es tracta els residus. Per això 
s’han fet activitats, s’han fet una sèrie d’exposicions que estan concretades, i això, com us 
explicava la regidora, ho estem treballant tots en conjunt perquè realment tinguem 
consciència de l’important que és el medi ambient, i la necessitat que estiguem tots junts.  
Molt bé, ja està. Moltes gràcies. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que gràcies a tu, Enric. Només, per arrodonir una miqueta el tema, 
dir que la plaga aquesta del perforador, del tomicus, és a nivell de la comarcal del Maresme. 
I bé, es farà una actuació important per evitar que pugui anar a més.  
 
Bé, per part meva informar de quatre coses: la primera, del pla d’ocupació, que ja en vam 
parlar l’altra vegada, ja podem concretar, perquè estem començant la selecció de les 
persones amb el propòsit que comencin a treballar l’1 de juny. Concretament contractarem 
cinc persones dins d’aquest pla, quatre estrictament del pla d’ocupació i una persona dins 
del programa de risc d’exclusió social, i que treballarà dins de la brigada municipal de GICSA 
durant sis mesos.  
 
Després contractarem, ja com a ajuntament –sempre com a ajuntament, però per a 
l’ajuntament– un forestal, una administrativa de gestió econòmica, un auxiliar de la biblioteca, 
i un auxiliar administrativa de Promoció Econòmica. En aquests quatre llocs, que s’han 
publicat les bases per a la seva contractació, s’han presentat un total de vuitanta sol·licituds, 
vuitanta persones, perdó, algunes d’elles s’han emmarcat en diversos dels llocs de treball 
que s’oferien, i el que volíem dir, perquè és la realitat, és el que és i és una prova que tenim 
una taxa d’atur baixa i estructural –no és que me n’alegri especialment el que vaig a dir ara, 
però és un fet que demostra que la realitat és la que és, no? De les vuitanta sol·licituds, 
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només set són persones de Cabrera. Després d’haver fet la labor des del Servei Local 
d’Ocupació de perseguir persones, d’informar-los que hi havia aquestes possibilitats, 
etcètera, només s’han presentat set persones, cinc dones i dos homes. I ara iniciarem el 
procés de selecció. Sabeu que per llei no es pot fer discriminació positiva en funció del lloc 
on viu cada persona. Això pel que fa al pla d’ocupació. 
 
Després informar-los també d’un tema que ja havíem avançat, però com que ara ja estem 
propers a la seva posada en marxa, i es posarà en marxa abans del proper Ple, doncs, és el 
moment de recordar-ho, que aquest estiu, dins del pla de reordenació, diguéssim, de 
l’estacionament de la platja, a part del que hem parlat abans, de la implantació de la zona 
verda en el Pla de l’Avellà, doncs, també implantarem una nova zona blava que s’ubicarà en 
l’aparcament que té llogat l’ajuntament en els terrenys de davant..., bé, del costat, perdó, del 
LIDL. Al costat de l’aparcament del LIDL hi ha un aparcament que fins ara era gratuït, que és 
de sorra, que està ben senyalitzat, els accessos i demés, que els vam anar adequant els 
darrers anys, doncs, allà ubicarem dos parquímetres, amb les mateixes tarifes que a la zona 
blava de Santa Margarida. I això entrarà en funcionament, tant aquesta nova zona blava com 
la zona blava de Santa Margarida, el dia 11 de juny, i estarà activada des de l’11 de juny fins 
l’11 de setembre. Comença un dissabte i acaba un diumenge, 11 de setembre.  
 
Bé, per una altra banda, informar que ja hem rebut aquesta setmana la resolució de les 
subvencions de la Diputació de Barcelona pel que fa al catàleg de serveis, i ens han concedit 
un total de dotze recursos econòmics, després falta la resolució dels recursos tècnics i 
materials, però de recursos econòmics ens han concedit dotze de les peticions que vam fer 
per un valor de 67.962 euros. Els anys anteriors, com a referència, en el 2014 ens van 
atorgar 43.184 euros, el 2015 57.916, i aquest any 10.000 euros més, 67.962. Per tant, bé, 
és una bona noticia, i seguim intentant millorar la relació i la recepció de subvencions per 
part de la Diputació de Barcelona. 
 
I per últim, per part meva informar-los que ja hem activat el portal de la transparència, i que, 
bé, a través de la web hi ha un baner, al qual es pot accedir en aquest portal, evidentment 
queda molt per omplir, ara el que està és l’esquelet i s’ha d’anar omplint, i tenim una persona 
dedicada, a la que estem formant, i que s’està dedicant, bé, no totalment però de manera 
important, a anar reomplint aquest portal. I esperem, quan surtin les classificacions de la 
transparència dels ajuntaments, si no d’aquí un any sí d’aquí dos anys, a estar en la part 
més alta de la classificació, perquè aquesta és, com hem manifestat reiteradament, la nostra 
voluntat.  
 
Per part meva res més. Donem ara la paraula als grups de l’oposició. Comencem pel Sr. 
Antoni Abel, d’Alternativa Independent Cabrera de Mar, per als precs i preguntes que tingui a 
bé fer-nos.  
 
El Sr. Antoni Abel Nuri, regidor del grup municipal Ai-CM, manifesta que bé, jo només tinc 
una pregunta per a la María José. A veure, fa dos mesos es va dir, del problema que teníem 
amb els gats, amb els coloms, amb les rates, se’ls posa menjar, i es va dir que estarien fora, 
però seguim posant menjar, seguim tenint rates, tinc rates jo a casa meva, rates, estan al 
costat mateix. Tenim els coloms, que deixen tot fet una birria perquè fan unes d’això així, 
enormes, i se segueix posant menjar. I això al final acabarà que haurem de posar una 
denúncia a Sanitat, així de clar. Com no se soluciona, doncs, una sèrie de veïns que estem 
molt enfadats, acabarem posant una denúncia a Sanitat, perquè això no pot ser. Res més. 
 
Intervé la Sra. Maria José Cortada Manchado, regidora de Sanitat, manifesta que ja està? 
Val. A veure, sí, és cert que fa dos mesos ho vaig dir. Estem treballant en això. A veure, per 
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eliminar el tema de colònies de gats, val?, estem fent una gatera, que està ja quasi 
finalitzant. D’una altra banda, estem treballant amb l’advocat municipal també un conveni 
amb Salut Pública, perquè això tampoc és tan ràpid, ojala hagués pogut anar més ràpid, 
però s’està treballant en això. Espero i desitjo que com a molt en un mes puguem fer ja una 
actuació directa en això. De fet, en una de les colònies que tenim hem pogut eliminar sis 
gats, que els han adoptat, eh?, no els hem eliminat. A la del Pla de l’Avellà, que és on hi ha 
també més problemes, també hem pogut retirar dos gats. Però estem treballant, realment. 
 
El Sr. Abel manifesta que el problema no és que siguin els gats, el problema és el menjar, 
que el deixen allà, i allà menja tot: les rates, els coloms, els gats, i tots els animals. 
 
Intervé la Sra. Cortada manifesta que sí. Tenim un problema afegit, i és que hi ha molta gent 
que els dóna de menjar fora del que és les persones que estan autoritzades a fer-ho. Clar, 
aleshores això és una mica d’educació i de civisme, de dir, bé, aquests gats si ara, en 
aquests moments, estan aquí, estan alimentats per part de la protectora, i si us plau, ningú 
més, elles són les encarregades de donar-los i de mantenir el lloc net. Quan ja entren més 
persones que pel que sigui, pels que els fa pena o perquè es pensen el que sigui i els donen 
de menjar, aquí tenim un problema sanitari, és cert.  
 
Hi estem treballant, hi estem treballant per eliminar el tema. Estem posant senyalització, ara 
també sortirà tot un ventall d’informació a la gent perquè això no passi. No està parat, no 
està parat ni estem... 
 
El Sr. Abel manifesta que escolta, María José, la protectora és la primera que agafa, deixa 
allà la bandeja i se’n va. Aquest és el problema. Si ho posessin, s’esperessin i després ho 
traguessin... Però és que el deixen i se’n van. Clar, aquest menjar queda allà, i aquest 
menjar està a l’abast de qualsevol animal que vulgui anar a menjar, senzillament. Aquest és 
el problema, però problema històric, i que portem amb aquest tema ja cinc anys. És que no 
és un problema d’avui.  
 
Clar, i després aquests gats, a més a més, després van als parcs infantils, es pixen també... 
Els gossos no poden entrar però els gats tenen dret al que vulguin, a entrar a casa inclús, et 
posen dintre de casa, poden fer el que vulguin. No, no, passa. 
 
Intervé la Sra. Cortada manifesta que no, ho sé, ho sé. El tema dels moviments dels gats ja 
els conec. Però bé, ho estem treballant –ho estem treballant.  
 
El Sr. Abel manifesta que principalment és això, és un problema que es crea perquè van allà 
els coloms a menjar, que són carronyaires igual que les rates, i les rates. Les rates van a 
menjar allà, jo he vist rates menjant. I no són ratolins, eh?, són rates, conills, eh? Res més.  
 
El Sr. Alcalde manifesta que bé, jo penso que la bona noticia, Sr. Abel, és que per primera 
vegada el govern ha decidit afrontar, més enllà del control de les colònies, la problemàtica, 
construint una gatera, ubicant una gatera per concentrar... (Veu de fons.) Home, el 
compromís hi és, i jo li asseguro que la regidora hi està dedicant esforços que no s’havien 
dedicat en mandats anteriors, perquè és un tema problemàtic –problemàtic– i vostè ho sap. 
Vull dir que no és fàcil d’afrontar. Però hi ha el compromís, i ja hi ha signes que s’estan 
afrontant. 
 
Bé, donem la paraula a Gent per Cabrera. Sra. Maluquer? 
 
Intervé la Sra. Anna Maluquer Ferrer, regidora de GxC, manifesta que sí, a veure. Algunes 
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preguntes. L’altre dia va haver-hi la reunió amb els veïns del Mas Terrillo pel tema de la 
residència, que no sabien quina quantitat d’usuaris podria arribar-hi a haver. Voldria saber si 
la regidora de Serveis Socials ja sabia quanta gent o quina demanda hi ha per centre de dia, 
o quina possibilitat de persones poden fer ús –de Cabrera– d’aquest centre.  
 
També m’agradaria saber al pis social que s’ha construït i es va fer, que segueix buit, quin ús 
se li pensa donar, si això realment té..., si properament tindrà alguna ocupació o en què..., 
quina és la previsió que hi ha, perquè sé que hi ha una persona contractada precisament per 
poder discriminar qui va i qui no hi va, un dels treballadors de serveis socials. Em sembla 
que el contracte era un contracte per obra, això ho vaig llegir en una junta. No és d’aquest 
govern, és d’un anterior mandat. Bé, se li ha canviat el d’això ja no ho sé, però sé que estava 
contractat per dos anys, i aquesta persona encara continua. 
 
A veure., també... Bé, això dels escarabats i dels pins, és un tema que anem plantant pins 
aquí, a Montcabrer, quan es va cremar també s’ha replantat amb pins, i el pi al final és un 
arbre que dóna problemes i tampoc és originari d’aquí. Hi ha garrofers, hi ha alzines, hi ha 
roures...  
 
Tots aquests, l’alzina concretament, sobretot la surera, que aquí n’hi havia hagut i cada 
vegada en queden menys, són arbres que també resisteixen bé els incendis, i potser el que 
s’hauria de plantejar des d’esferes més d’àmbit geogràfic més amPle, doncs, un canvi de 
política en aquest sentit.  
 
Pel tema de... Volia fer una pregunta al Sr. Mir, Enric, sobre els camions de la brossa. Tenen 
dos compartiments? (Veu de fons.) si cada camió de la brossa que recull, la brossa, si és un 
sol dipòsit o n’hi ha dos. 
 
El Sr. Enric Mir Nuet, regidor d’Obres, manifesta que la veritat és que no ho sé. Ja t’ho 
miraré. És que..., per què ho dius això? 
 
Intervé la Sra. Maluquer manifesta que ho preguntava perquè l’altre dia ens ha arribat, i de 
persones que pensem que no ens enganyen, que anar seguint el camí, es recollia a la 
vegada la brossa orgànica i el rebuig. 
 
El Sr. Mir manifesta que val, per això ho vols saber? Val, val. Si el mateix camí pot fer dos 
activitats a la vegada, no? Val.  
 
Intervé la Sra. Maluquer manifesta que exacte. Perquè si no això la gent ho veu, i 
evidentment, se’t passen les ganes de reciclar. 
 
El Sr. Mir manifesta que no, no, està clar, està claríssim. Val, ja ho consultaré i ja t’ho diré. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que això és una llegenda urbana habitual, eh?, que surt cíclicament.  
 
Intervé la Sra. Maluquer manifesta que ja ho sé, però la persona que m’ho ha dit... És com... 
Avui, Sr. Alcalde, també he vist una Sra. que passava amb el cotxet per la carretera cap a 
Vilassar, per la banda de fora, de la cuneta, amb el cotxet. Ho he vist.  
 
El Sr. Alcalde manifesta que jo no ho he vist mai, i n’he vist un munt per l’altra banda. 
 
Intervé la Sra. Maluquer manifesta que d’acord, doncs, però no...  
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I després també una pregunta al Sergi, amb això de les petites comissions..., de la comissió 
de festes vull dir, que em sembla molt bona idea. El que m’agradaria saber és si són fixes ja 
per a tot el mandat, o això també serà una cosa que fluctuarà, depenent de cada festa major.  
 
El Sr. Sergi Teodoro José, regidor de Festes, manifesta que en aquest cas això era una 
proposta per a l’any vinent, l’únic és que ja fèiem el plantejament d’aquesta manera. El que 
es farà en el primer consell de festa major de l’any en curs és que es constituiran les 
comissions pertinents, és a dir, tothom que hi vulgui participar, podrà participar en una 
comissió. Això dir que és exclusiu per a la festa major de Sant Feliu, eh? 
 
Intervé la Sra. Anna Maluquer Ferrer, regidora del grup municipal GxC, manifesta que només 
per a la de Sant Feliu? 
 
El Sr. Teodoro manifesta que per a la resta hi ha un altre plantejament, que és tres 
comissions per separat. Tres comissions més grans i més àmplies, no tan petites en concret.  
 
Intervé la Sra. Maluquer per donar les gràcies. I després, avui, Sra. Reig, veig que vostè no 
comenta res, sé que hi ha problemes a l’escola bressol Marinada i que hi ha hagut una 
reunió amb els pares. M’agradaria que ens informés una miqueta sobre com està la situació.  
 
Intervé la Sra. Montserrat Reig Pascual, regidora d’Ensenyament, manifesta que home, 
vostè, sense haver estat convidada s’hi ha presentat, crec que ho trobo una cosa de molt 
mala educació, perquè jo anava com a convidada de l’empresa. Era una reunió empresa-
pares, les mestres i la directora, i vostè..., bé, Gent per Cabrera, ha portat dues persones. El 
Sr. Meroño va demanar assistir a aquesta reunió, se li va dir que no eren convidats, que això 
ja s’informaria, i vostè ahir va preguntar si podia anar, se li va dir que ho consultés, i avui s’ha 
presentat allà. Jo crec que no haig d’informar-la de res perquè vostè estava allà i ha sentit 
que no hi ha cap tipus de problema. El que jo he sentit ho deu haver sentit vostè, no? Vostè 
ha vist que hi ha problemes? 
 
Intervé la Sra. Maluquer manifesta que no, no, jo he sentit que se cita la reunió, a nosaltres 
ens han vingut des de l’altra banda també, i hem volgut... Era una... 
 
Intervé la Sra. Reig manifesta que a vostè qui l’ha convidada a aquesta reunió? 
 
Intervé la Sra. Maluquer manifesta que ningú, però jo li vaig preguntar a la directora de 
l’escola bressol, i ella em va dir que era una cosa de l’ajuntament. 
 
Intervé la Sra. Reig manifesta que et va dir que em preguntessis a mi.  
 
Intervé la Sra. Maluquer respon que no, era una cosa de l’empresa. 
 
Intervé la Sra. Reig manifesta que et va dir que m’ho preguntessis, tu no em vas preguntar 
res, i jo t’hagués informat. 
 
Intervé la Sra. Maluquer manifesta que bé, jo penso que com a regidora tinc el dret d’assistir, 
i més quan a mi m’han vingut també amb queixes. 
 
El Sr. Reig manifesta que no era una cosa d’ajuntament, era una cosa que l’empresa Cavall 
de Cartró... 
 
Intervé la Sra. Maluquer manifesta que home, sí, l’escola bressol Marinada és una empresa 
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municipal, i, per tant... 
 
Intervé la Sra. Reig manifesta que la tenim en concessió amb una empresa. 
 
Intervé la Sra. Maluquer manifesta que però l’ajuntament sempre hi pot tenir mà. Ja sé que 
no estic al govern, he vingut a escoltar, no he dit res, i senzillament perquè a vegades també 
m’agrada escoltar les dues parts. I era així, m’ha semblat que no feia res mal fet, sinó que 
estava dins del meu dret, no he fet res.  
 
Intervé la Sra. Reig manifesta que home, jo anar a un lloc on no sóc convidada... Jo m’he 
sentit molt malament perquè a mi se m’ha dit de part de l’empresa: «Home, t’hem convidat a 
tu en deferència, perquè era una cosa, una concessió que tenim, amb els pares.» Nosaltres 
no teníem res a veure, nosaltres hi intervenim quan hi ha decisions, i allà no hi havia, no 
anàvem a prendre cap decisió, ni nosaltres. I a mi se m’ha preguntat per què havíeu assistit. 
Jo dic: «No ho sé, a mi no se m’ha dit el perquè.» I ja està, res més. 
El Sr. Alcalde manifesta que en qualsevol cas, la bona notícia és que... 
 
Intervé la Sra. Reig manifesta que no hi ha cap problema de cap classe. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que doncs, això penso que és el més transcendental de tot. Bé, sí, 
has de contestar tu les dues primeres preguntes. 
 
Intervé la Sra. Maria José Cortada Manchado, regidora de Servei a les Persones, per 
manifestar que a veure, vam fer un càlcul entre la gent que realment ara està entre els 
centres de dia i que hi hauria necessitat. Al centre de dia, eh? Serien quinze persones 
usuàries. A nivell de residència, això funciona, com ja va explicar en Jordi seria diferent, 
l’únic és que hi hauria certs avantatges de cara als residents de Cabrera, els ciutadans de 
Cabrera, que ja en el seu moment ell va exposar en cas que les coses, doncs, anessin 
endavant.  
 
I per l’altra banda, també fer un incís en el tema de la gàbia dels gats, que és que estem ja 
fent la gàbia, eh?, s’està fent. Està –com es diu això?, ara no em sortirà– al ferrer, fent-la, 
eh? Vull dir que no és que estigui en programa sinó que s’està fent. I ja està, no? Em sembla 
que he contestat, o falta alguna...? Ah, sí, el pis d’inclusió social. En aquests moments hi ha 
un possible usuari, que ara està ingressat, aviat li donaran l’altra i anirà al pis d’inclusió, i 
s’està estudiant el cas d’una altra persona també. De fet, també estaves parlant d’en Dani 
Amat, que és un dels educadors socials que es va contractar en l’anterior mandat. Era un 
funcionari de programa, per tant, es podia ampliar fins a tres anys. Quan jo vaig entrar 
portava un any, i se li ha ampliat en dos.  
 
La seva tasca, a part d’això, és molt més àmplia, eh? Ell tracta molt sobretot amb el que són 
les escoles, amb problemes amb els nens. Aquesta és bàsicament la seva tasca. I després 
amb tot l’equip, sobretot amb la Marta, decideixen qui és usuari o possible usuari del pis 
d’inclusió social.  
 
Intervé la Sra. Anna Maluquer Ferrer, regidora del grup municipal GxC, que manifesta que 
d’acord. És que em semblava recordar que sobretot es contractava per això, una mica per 
esgrimir qui anava i qui en feia ús.  
 
El Sr. Alcalde manifesta que Sr. Antoni García? Endavant. 
 
El Sr. Antoni García Lozano, regidor del grup municipal GxC, manifesta que bé, bona nit. Jo 
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una mica, Enric, pel que deien de la llegenda urbana de la brossa, és una persona que per 
sentit del trànsit va anar al darrere d’aquest camió durant diverses recollides, fins que va 
poder canviar el sentit. Ho dic perquè, home, no és un container sol sinó que si en aquell 
recorregut n’hi havia quatre, van ser quatre operacions de la mateixa forma. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que no volia dir que en aquest cas no fos així, dic que és sempre, 
surt cíclicament gent que diu: «Escolta, que he vist que tal.» Però ho comprovarem, eh?, ho 
comprovarem. 
 
El Sr. Enric Mir Nuet, regidor de Sostenibilitat, manifesta que això és una de les coses que 
s’han de vigilar. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que sabeu el dia i l’hora en què va passar això? 
 
El Sr. García manifesta que es podria saber. Es podria saber, si, es podria saber. Us ho 
comentaré. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que ens ho comentes, si us plau.  
 
El Sr. Mir manifesta que saps què passa? És que segons els dies es recull una cosa o l’altra, 
llavors, voldríem saber si realment el camió..., la brossa que recollia, el tipus de residus.  
 
El Sr. García manifesta que no ho traiem aquí perquè..., és que no ens havíem vist abans. 
Vull dir que no té més importància, val? 
 
I també vull fer un comentari una mica sobre el que la Montserrat Reig deia. Jo no vull 
intervenir sobre això, sobre el que ha de dir, no? Jo sempre penso, Montserrat, que assistir a 
un lloc, quantes més persones, és millor, perquè hi poden col·laborar més. Ho dic perquè..., 
no és en defensa d’ella, sinó que jo, si hi ha algun tema... Mira, a la Comissió 
d’Equipaments, com que se la va convidar a ella, a mi em va trobar el Jordi i em va dir: 
«Com és que no has vingut?» I dic: «Perquè no se m’ha convidat.» Llavors, vull dir, sense 
que et convidin, també hi ha vegades que un hi pot assistir. Si hi va en to constructiu, eh? 
Aquest és el meu punt de vista.  
 
Bé, jo una mica, Jordi, volia fer referència a l’últim Ple, no? Jo penso que no va ser un Ple 
com els que a mi –parlo a títol personal, no en nom del grup– m’agradaria assistir, no? 
Penso que m’he de felicitar perquè segurament la part final és la que tu volies que fos així, 
des del meu punt de vista, eh? Jo, com vaig manifestar, portava un escrit, perquè això és un 
poble, i de les cinc intervencions que hi van haver jo en coneixia dues prèviament. I no va ser 
sol a mi, perquè penso que era dimensionar el tema, no? Però avui sí que m’agradaria 
també felicitar-te, perquè els jardins d’allà, Les Corts, després de diversos mesos estan nets, 
i segurament que... No sé si un altre jardiner del que hi ha allà hagués trigat tant a prendre 
decisions i forçar que es netegés, és el meu punt de vista i ho deixo aquí, eh? 
 
Sí que m’agradaria fer-te una pregunta, i és: jo, quan estava aquí de públic –una mica lligat 
amb el tema de les subvencions que parlaves, que l’ajuntament intenta gaudir de totes, no?– 
sempre, quan es presentaven els pressupostos, jo sempre feia referència al cost de gestió 
de GICSA, no?, que per a mi era un cost supradimensionat. Al pressupost que es va 
presentar, també vaig dir el mateix. He estat fent números, i l’altre dia era una de les coses 
que volia dir. Avui només comentaré aquesta, no? Reduint un cost un 25 o un 30 per cent de 
la gestió de GICSA, que aquí porto La Vanguardia, perquè amb el cost de GICSA tinguem 
clar el cost de gestió a l’empresa privada el que s’ha de fer, per aquí ho porto, si algú té 
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algun interès ho puc acabar llegint, reduint el cost un 25 o un 30 per cent, amb això podríem 
amortitzar un préstec a deu anys d’un import superior a les inversions que ha previst 
l’ajuntament per a aquest exercici. Per tant, crec que el poble es mereix una millor gestió en 
matèria, en concret, del cost de gestió a GICSA. No estic en contra de les persones que 
estan gestionant GICSA, que quedi clar, sinó del cost que suposa. I més que fer servir les 
paraules «reduir el cost», és «adequar el cost» a la funció. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que quan parlem del cost de gestió de GICSA estem parlant de les 
dues persones, de l’administradora, diguéssim, l’administrativa, perdó, i del cap de servei, 
val? 
 
El Sr. Antoni García Lozano, regidor del grup municipal GxC, manifesta que sí, sí, de la 
gestió. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que estem parlant d’un cost de 140.000 euros, estem parlant d’un 
sou de 51.000 i un de 45, més o menys, més la seguretat social i demés. 
 
El Sr. García manifesta que home, la seguretat social sap que pot acabar pujant entre 11 i 
12.000 euros, que si fa la resta, estem parlant de costos d’uns 60.000 euros. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Aquests costos són els mateixos des de fa un munt 
d’anys, estan les dues persones amb el sou congelat fa molt de temps, i concretament, pel 
que fa al cap del servei, a part de les funcions de cap de servei de GICSA, voldria recordar 
que fa també funcions de cap de la unitat de serveis operatius per a l’ajuntament. Presta 
serveis a l’ajuntament sense cap mena de retribució, com una feina afegida. 
 
També voldria recordar que l’administrativa, els ho vaig anunciar i en un proper Ple 
segurament haurem d’aprovar una cosa al respecte, o si més no els informarem, que també 
se li atorgaran funcions addicionals en l’àmbit de compres, per donar suport a la unitat 
administrativa de l’ajuntament. Considerem que són dues persones més que vàlides, i que 
fan molt bona aportació a l’ajuntament des de GICSA.  
 
I per últim també voldria recordar-li que en qualsevol cas el cost del cap de serveis de GICSA 
és inferior al seu antecessor, contractat per una persona que forma part del seu partit. I 
estem parlant de fa més de dotze anys.  
 
El Sr. García manifesta que puc? 
 
El Sr. Alcalde manifesta que sí, i tant, clar, clar que pot, només faltaria. Ja sé que vostè diu 
que hem de mirar endavant, però és que la història forma part de la realitat, no es pot eludir.  
El Sr. Antoni García Lozano, regidor del grup municipal GxC, manifesta que miri, si 
comencem a analitzar qui el va posar fa dotze anys, quinze, a mi m’és igual. Jo això ho deixo 
més per a vostè, no? El que a mi em preocupa en aquest moment és que aquest sou està 
fora de mercat, i vostè ho sap com ho sé jo.  
 
El Sr. Alcalde manifesta que jo considero que no. 
 
El Sr. García manifesta que jo li porto proves.  
 
El Sr. Alcalde manifesta que home, clar, però quanta gent hi ha, quantes empreses a dia 
d’avui que van ser contractades fa quinze anys, i sí, hi ha empreses que sí que han fet 
reduccions dràstiques de sou, però també n’hi ha que no, que el que han fet és congelar. 
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Depèn de la situació de l’empresa en cada moment, evidentment.  
 
El Sr. García manifesta que jo no estic gestionant a l’ajuntament. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que jo el que li dic és que no farem reducció de sou. Si vol anotar-
s’ho, sí, ho refermo. Jo dic, mentre jo sigui Alcalde no farem cap reducció de sou de les 
persones que gestionen GICSA. Mirarem d’optimitzar, de treure el màxim rendiment, el 
màxim profit, el màxim benefici per al poble, que és l’objectiu, però reduir el sou ja li avanço 
ara que no.  
 
El Sr. Enric Mir Nuet, regidor de Serveis Públics, manifesta que a mi m’agradaria contestar 
en aquest aspecte, perquè això és una mica pervers, Toni, perquè al diari pots agafar moltes 
notícies, molts anuncis de molta gent que demanes, a l’Infojobs pots agafar moltes coses. La 
realitat quina és? Que tenim dues persones que coneixen el poble, que porten molt de temps 
treballant, aquí tens un regidor que ha sigut d’Obres i Serveis, sap la gent que està treballant 
a GICSA la feina que fa, i jo penso que és un dels municipis on tenim una de les brigades 
millors de tot el Maresme, i ho diuen altres municipis. Jo no porto ni un any de regidor, i hi ha 
coses que les he dit pel dematí i a la tarda estaven fetes, vull dir, s’ha actuat ràpid, hi ha 
coses en què tens més complicacions però que s’han fet, i és una brigada que jo crec que 
està donant un servei molt bo al municipi, i a això també se li ha de donar el seu valor, no tot 
és un valor econòmic. Vull dir, les feines s’han de fer, i tu saps molt bé que les persones 
estan en un lloc en què si ara haguessin de tornar a treballar al lloc, doncs, segurament no 
cobrarien ni la meitat del que estan cobrant, però és la societat que hi ha. Hi ha un mercat 
laboral, hi ha unes lleis laborals i s’han de complir. a l’ajuntament, aquestes persones estan 
contractades, porten molts anys, fan la seva feina, i t’asseguro que jo personalment estic 
molt content amb tots dos, i amb tota la brigada. Jo penso que fan una feina molt important, i 
això és el que hauríem de valorar. Independentment que mirem el tema dels costos i els 
preus.  
 
Això ho podem mirar d’una altra manera i buscar com rendibilitzar o intentar buscar veure 
com podem trobar més partit dels diners i com ser més eficients, però una cosa no s’ha de 
barrejar amb l’altra, perquè jo penso que és una fixació del sou de les persones, la gent 
guanya el que guanya, i hi ha gent que guanya molt més i hi ha gent que guanya molt 
menys. I tu veus, per exemple –és un exemple– el president del Govern guanya molt menys 
que un directiu d’una empresa privada, per exemple. Llavors, això penso que no és el tema 
que s’ha de valorar. S’ha de mirar: fan bé la seva feina? Donen servei al poble? Estem 
contents? Bé, jo crec que és això el que hem de valorar. És la meva opinió, eh? 
 
El Sr. García manifesta que jo tanco ja el tema aquest, en serio, i em comprometo a no 
parlar-ne més, tota vegada que si el Sr. Alcalde diu que no pensa tocar el sou, llavors jo ja el 
dono per contestat. Hi ha una realitat: en una empresa privada, si va malament, tothom 
s’ajusta el cinturó. En la gestió pública, la gestió és molt diferent, però clar, amb un agreujant: 
a l’empresa privada jo em rasco la meva butxaca, i a la gestió pública, m’estic rascant la de 
tots aquests Sr.s que estan aquí ara. I això és una gran diferència. On jo he de ser millor 
gestor.  
 
Llavors, jo no estic dubtant de la capacitat, de la bona feina, sinó que això es pot aconseguir 
amb menys cèntims, i amb les mateixes persones, no hi ha cap problema. I jo no parlo de la 
brigada, parlo del cost de gestió de GICSA. Jo la brigada no l’estic qüestionant. No l’estic 
qüestionant perquè no l’estic seguint. 
 
El Sr. Mir manifesta que sí, estic d’acord, però Toni, pensa que aquesta gestió de GICSA, en 
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els últims cinc anys ha baixat més d’un 25 per cent, el cost de GICSA, que valia ara, 
m’entens? Vull dir que ja s’ha fet una gestió, s’està fent una gestió, i això requereix una feina. 
I el municipi va creixent, s’han de fer cada vegades més coses... 
 
Jo torno a repetir, jo no sé si vol dir alguna cosa el Toni, trencar una llança per gent amb la 
qual has treballat durant quatre anys. Han fet moltes coses i han fet de tot, i tu també..., jo 
penso que ho pots valorar si realment fan feina o no fan feina. Pots dir el que tu creguis 
convenient, però jo penso que has treballat quatre anys amb ells. 
 
El Sr. Antoni Abel Nuri, regidor del grup municipal Ai-CM, manifesta que el que crec –el que 
crec– és que el personal és el millor, són fabulosos. Jo no estic tan d’acord amb el que és, 
almenys de la persona, el cap de la brigada, o sigui, no estic d’acord. Ell ho sap, en Jordi sap 
perquè jo li he dit, a més a més, no hi estic d’acord. O sigui jo, pel meu punt de vista, amb la 
seva retribució, amb els seus coneixements, no estem d’acord en absolut, eh?, en absolut. 
Ara bé, està així, doncs està així. Però a mi particularment... I l’altra gent sí, i aquí està, 
funciona bé per la gent, perquè el personal és fabulós, aquest sí. No els has de dir res, ells ja 
saben el que han de fer.  
 
El Sr. Alcalde manifesta que en tot equip és difícil separar l’entrenador de l’equip, eh? Això és 
com un equip de futbol, eh?, és difícil. El millor és que vagin bé. Si els resultats són bons, vol 
dir que la cosa va bé. Per tant...  
 
El Sr. Abel manifesta que tu ja saps quina és la meva opinió, i ja saps que te la vaig dir. O 
sigui que no... 
 
El Sr. Alcalde manifesta que sí, sí, la conec perfectament. Bé, molt bé. Alguna cosa més? 
 
El Sr. Antoni García Lozano, regidor del grup municipal GxC, manifesta que amb el futbol és 
un mal símil, Jordi, perquè els entrenadors... 
 
El Sr. Alcalde manifesta que no... Bé, vinga. Alguna cosa més?  
 
El Sr. García manifesta que no, gràcies. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que no? Molt bé. Doncs, gràcies a vostès. Bé, aixequem la sessió 
del Ple.  
 
I no havent-hi res més de què tractar, s’aixeca la sessió d’ordre de la Presidència, essent un 
quart de deu de la nit en lloc i data UT SUPRA, que com a Secretari en certifico.  

 
Vist i Plau,  

El secretari      L’alcalde 
 

 


