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Ple extraordinari de data vint-i-set d’octubre de dos mil setze. 
  
A Cabrera de Mar, comarca del Maresme, a vint-i-set d’octubre de dos mil setze, es 
reuneixen a la Casa Consistorial per tal de celebrar sessió exordinària de primera 
convocatòria del Ple Municipal, sota la presidència de l’Il·lm. Sr. Alcalde, Jordi Mir i Boix, els 
senyors/es 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, Sr. Sergi Teodoro José, Sr. Daniel 
Meroño Lombera i Sra. Anna Teixidó Sardà.  
 
Hi assisteix el Secretari accidental de l’Ajuntament, Sr. Eduard Ferré Yuste, 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 manifesta que bon vespre. Comencem la sessió extraordinària del Ple 
corporatiu del dia vint-i-set d’octubre de dos mil setze.  
 
1. APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, MODIFICACIÓ ORDENAN ÇA FISCAL NÚMERO 1, 
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 
    
El primer punt de l’ordre del dia és l’aprovació inicial, si escau, de la modificació de 
l’Ordenança fiscal número 1, de l’Impost sobre Béns Immobles. En concret, el que proposem 
és la modificació de dos aspectes, que són adaptacions, diguéssim, a la normativa. El primer 
d’ells és passar de sis euros a deu euros el mínim exempt de la liquidació. Això és pel motiu 
que l’ORGT, la Diputació de Barcelona, no liquida rebuts de menys de deu euros per una 
qüestió, bé, suposo que de costos i de la despesa que li suposa. Per sota de deu euros no 
liquida, llavors, el mínim exempt que tenia, que està marcat en sis euros, el passaríem a deu 
euros.  

I la segona és la incorporació d’una cosa que ja veníem fent, que era el fraccionament. Si 
recordeu, quan vam haver d’apujar l’IBI, obligats per l’Estat, vam proposar passar el 
fraccionament dels rebuts domiciliats de dos a tres pagaments, que són els mesos de juny, 
setembre i novembre, i això el que fem és incorporar-ho ara a l’ordenança, perquè en el seu 
moment es va dir, es va començar a aplicar, s’ha estat aplicant, però no estava recollit en 
l’ordenança fiscal de l’IBI. I això és el que proposem, aquestes dues modificacions. 

Aprofito per recordar, perquè ara, en aquesta època, tots els ajuntaments fan el Ple on 
aproven les ordenances i demés, que nosaltres un any més, seguint el compromís que 
havíem adquirit per a tot el mandat, no apugem l’Impost de Béns Immobles, que segueix 
congelat, tal com estava, com sabeu, en el 0,874 per cent sobre els valors cadastrals de 
l’any 1999.  

Bé, doncs això és la proposta que fem de modificació d’aquests dos aspectes. Donem la 
paraula als grups. Algú vol dir alguna cosa? Sr. Dani Meroño Lombera, regidor del grup 
municipal del Partit Socialista de Catalunya. 
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El Sr. Meroño manifesta que sí, hola, bona tarda. Entenc que el fet que el Ple sigui 
extraordinari és per aquest punt, no? Perquè s’estan elaborant els pressupostos de cara a 
l’any que ve i s’han d’aprovar les ordenances fiscals. 

El Sr. Alcalde manifesta que les ordenances fiscals s’han d’aprovar amb temps suficient 
perquè hi hagi el període d’exposició, que és de trenta dies, em sembla. A més, són trenta 
dies hàbils, comptant també ara els dissabtes com a hàbils, amb la qual cosa necessitem fer-
ho ara per arribar-hi. 

El Sr. Meroño manifesta que sí, m’ho imaginava, que era aquest el motiu. Jo votaré a favor, 
hi estic totalment a favor de la mesura, potser com a proposta el que havíem pensat és que 
en béns rústics, en lloc que sigui per a la totalitat dels béns, que fos per cadascun dels béns 
rústics, no la suma sinó que fos per cadascun. És una manera de beneficiar i ajudar el 
col·lectiu agrícola, que està bastant perjudicat. Com a proposta, eh? Però bé, el vot serà 
favorable. 

Com que no hem pogut... 

El Sr. Alcalde manifesta que sí, però per a tots ells és individualment, per cadascun és, eh? 

El Sr. Meroño manifesta que és que posa: «La quota líquida corresponent a la totalitat de 
béns rústics posseïts.» És la suma? 

El Sr. Alcalde manifesta que ah, dels béns rústics que posseeixin... 

El Sr. Meroño manifesta que clar. Jo dic que si un senyor té diferents béns rústics... 

El Sr. Alcalde manifesta que bé... (Veu de fons.) Sí, això... El redactat està igual que estava 
abans, com diu el secretari. Passem de sis a deu euros. Aquesta seria una altra modificació, 
ara no... 

El Sr. Meroño manifesta que sí, sí, és una altra modificació, sí. 

El Sr. Alcalde manifesta que vol dir que si una família té més d’un bé rústic, sigui per 
cadascun d’ells i no per la totalitat.  

El Sr. Meroño manifesta que correcte, sí. Que ho tinguem en compte potser. 

El Sr. Alcalde manifesta que sí... Bé, ho tindrem en compte i ho valorarem de cara a ... 

El Sr. Meroño manifesta que no, però ja he dit que hi votarem a favor, eh? 

El Sr. Alcalde manifesta que d’acord, d’acord. Molt bé. Gràcies. El Sr. Antoni Abel Nuri, 
regidor del grup municipal d’Alternativa Independent Cabrera de Mar? 

El Sr. Abel manifesta que nosaltres hi votarem a favor. Però tot el que ha dit ara el Dani, això 
pot ser injust per a alguns, no?, perquè depèn de com ho tinguin... Aquí hi ha gent que té 
diverses parcel·les, unes separades i altres les tenen més agrupades.  
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Llavors, crees un fet diferencial, perquè el que té moltes potser dispersades resulta que no 
pagaria res, i resulta que l’altre que ho té junt hauria de pagar la totalitat, i això no és just 
tampoc, eh? Vull dir, les coses s’han de fet amb justícia. 

El Sr. Alcalde manifesta que està ben vist, sí. Gent per Cabrera, algun comentari? 

La Sra. Anna Maluquer Ferrer, regidora del grup municipal de Gent per Cabrera, manifesta 
que no, cap. També hi votarem a favor. 

El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Doncs, gràcies, procedim a votar. 

Vots a favor de la modificació? 

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

Sotmès l’assumpte a votació, el Consistori per unanimitat, acorda aprovar la proposta que és 
del següent tenor literal: 

“Expedient relatiu a l’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança Fiscal número 1 
reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles de l’Ajuntament de Cabrera de Mar. 
 
Fets 
 

1. Vist que en data 9 d’octubre de 2008, el Ple municipal va aprovar inicialment l’Ordenança 
Fiscal número 1 reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles de l’Ajuntament de Cabrera de 
Mar de l’Ajuntament de Cabrera de Mar. 
 
Vist que no havent-se presentat reclamacions ni al·legacions contra l’acord del Ple, aquest 
va esdevenir definitiu, sent publicada l’Ordenança Fiscal número 1 en el Butlletí Oficial de la 
Província de data 10 de desembre de 2008 (BOP nº 296). 
 
2. Vist que en data 25 d’octubre de 2011, el Ple municipal va aprovar inicialment la 
modificació de l’Ordenança Fiscal número 1 reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles de 
l’Ajuntament de Cabrera de Mar de l’Ajuntament de Cabrera de Mar. 
 
Vist que no havent-se presentat reclamacions ni al·legacions contra l’acord del  Ple, aquest 
va esdevenir definitiu, sent publicada l’Ordenança Fiscal número 1 en el Butlletí Oficial de la 
Província de data 27 de desembre de 2011. 
 
3. Atès que, per facilitar el pagament del tribut a les persones que tinguin domiciliat el 
pagament del rebut, es proposa un fraccionament del deute en tres terminis. Tanmateix, per 
motius de gestió, es proposa augmentar a 10 € les exempcions actualment contemplades a 
l’Ordenança Fiscal número 1 (actualment, són 6 €). 
 
4. Atès que es proposa el començament de la seva aplicació a partir de l’aprovació definitiva 
de l’Ordenança Fiscal número 1. 
 
5. 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, 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 i els 
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articles 17 i següents del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 

Fonaments de dret  

1. Ordenança Fiscal número 1 reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles de 
l’Ajuntament de Cabrera de Mar. 

2. Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals. 

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

4. 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. 

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

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

Primer: Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança Fiscal número 1 reguladora de 
l’Impost sobre Béns Immobles de l’Ajuntament de Cabrera de Mar proposada. 

Segon: Aprovar inicialment la modificació de l’article 5.1 de l’Ordenança Fiscal número 1 
reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles de l’Ordenança Fiscal número 1 reguladora de 
l’Impost sobre Béns Immobles de l’Ajuntament de Cabrera de Mar que el redactat sigui el 
següent:  

“1. Gaudiran d’exempció els següents Immobles: 
a) Els urbans, la quota líquida dels quals sigui inferior a 10 euros. 
b) Els rústics en el cas que, per a cada subjecte passiu, la quota líquida corresponent a la 
totalitat de Béns rústics posseïts en el municipi sigui inferior a 10 euros”. 
 
Tercer: Incorporar inicialment a l’article 12.1 de l’Ordenança Fiscal número 1 reguladora de 
l’Impost sobre Béns Immobles un apartat que el redactat sigui el següent: 
“Els obligats tributaris que tinguin domiciliat el pagament del rebut de venciment periòdic 
gaudiran d’un fraccionament del deute en tres terminis.  
Les dates del càrrec en compte de cada termini figuraran en els edictes assenyalats en el 
paràgraf anterior”. 
 
Quart:  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, 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. 
 
Cinquè:  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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2. APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, MODIFICACIÓ ORDENAN ÇA NÚMERO 24, 
REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI DE RECOLLIDA DE GO SSOS I LLUITA 
SANITÀRIA CONTRA LA RÀBIA 
 
El Sr. Alcalde manifesta que passem al següent punt, el punt número 2, que és l’aprovació 
inicial, si escau, de la modificació de l’Ordenança número 24, reguladora de la taxa pel servei 
de recollida de gossos i lluita sanitària contra la ràbia. 

Bé, aquesta ordenança entre altres coses el que recull és la taxa per censar els gossos, 
cosa que és obligatòria i que anem fent a través de la revista i diversos comunicats, on anem 
fent una mica de campanya perquè tothom es sensibilitzi. La taxa està establerta fins ara en 
sis euros, cosa que ve, preu que ve del segle passat, i que ara el que proposem és 
actualitzar aquesta taxa, que com entendreu, el 6.01 euros ve de quan eren mil pessetes, i 
ara ho arrodonim a vint euros, contemplant tant l’increment que hi ha hagut de l’IPC en 
aquests darrers anys, des que es va posar en funcionament aquesta taxa, com també pel fet 
que l’Ajuntament inverteix i dedica més diners cada vegada al tema de gossos en general, 
tant pel que fa a les papereres expenedores de bosses per a la recollida dels excrements, 
etcètera. Per això considerem passar de sis euros a vint euros, que es paguen una sola 
vegada. Pensem que altres municipis estan pagant vint euros cada any. El que estem dient 
nosaltres, proposem que només la primera vegada que se censa l’animal es paguin vint 
euros en lloc de sis euros.  

Algun comentari que vulgueu fer? Sr. Dani Meroño Lombera, regidor del grup municipal del 
Partit dels Socialistes de Catalunya? 

El Sr. Meroño manifesta que llavors, això no és una taxa. 

El Sr. Alcalde manifesta que sí, sí és una taxa.  

El Sr. Meroño manifesta que no és una taxa anual. 

El Sr. Alcalde manifesta que no, és una taxa d’un sol pagament.  

El Sr. Meroño manifesta que ah. Val.  

El Sr. Alcalde manifesta que només es paga una vegada, eh? 

El Sr. Meroño manifesta que no, aviam, el comentari és que..., pensàvem que era anual, i 
que el fet de passar de sis a vint que fos dissuasori. Hi ha molts gossos que encara no estan 
censats, i que semblava que el fet de censar un gos era una mesura sanitària i de seguretat, 
i pensàvem que, bé, escolta, fem tots els esforços de comunicació i tal perquè els gossos se 
censin el màxim possible, perquè hi ha moltíssims que no ho estan, i una vegada estiguin 
tots censats, llavors es fan les pujades, pensant que era una taxa anual. El fet que sigui 
només una vegada... 

El Sr. Alcalde manifesta que una vegada, i... Ja fa temps que ho vèiem, ostres, els sis euros 
aquests... Perquè fa uns vint anys, eh?, que es va aprovar. 

El Sr. Meroño manifesta que tot i així, bé, val.  
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El Sr. Alcalde manifesta que algú més vol preguntar alguna cosa? Sí, Sr. Abel? 

El Sr. Antoni Abel Nuri, regidor del grup municipal d’Alternativa Independent Cabrera de Mar 
manifesta que sí, jo el que crec també és que s’ha de fer una campanya perquè hi hagi el 
màxim possible de gossos censats, perquè estic segur que no arribem ni al 20 per cent. Ni al 
10 potser.  

El Sr. Alcalde manifesta que no ho sabem. Però segurament sí, eh?, Déu n’hi do els que 
darrerament, quan la Policia ha d’intervenir i se’ls diu, se’ls fa un advertiment que si no el 
tenen censat, a la propera se’ls sancionarà, la gent ho fa córrer també en els seus cercles 
d’amistat i familiars, i jo penso que cada cop és més reduït el sector de població que pot 
al·legar desconeixement. Poden al·legar-ho sempre, però amb raó vull dir, eh? 

El Sr. Abel manifesta que a veure, una taxa que solament es paga en el moment en què es 
dóna, s’inscriu el gos, doncs, trobo que vint euros és just. El que passa és que, clar, passar 
de sis a vint és una mica fort, no? Potser haguessin pogut fer-ho en dos anys, posar-ho a 
dotze i després passar... 

El Sr. Alcalde manifesta que el que passa és que el que censa el gos, com que no l’ha 
censat abans... 

El Sr. Abel manifesta que tampoc serà un ingrés molt important, eh? 

El Sr. Alcalde manifesta que no, és més que res per una qüestió d’actualitzar. Ja dic que això 
ve de quan eren mil pessetes, eh? Vull dir, estem parlant de l’any noranta i escaig, o sigui 
que... 

El Sr. Abel manifesta que bé, d’acord.  

El Sr. Alcalde manifesta que Gent per Cabrera, algun comentari? 

La Sra. Anna Maluquer Ferrer, regidora del grup municipal de Gent per Cabrera manifesta 
que sí. Nosaltres també pensàvem que aquest increment, si l’IPC era un 51 per cent, 
evidentment no corresponia. L’única cosa és el tema dels xips, perquè, clar, un xip de fet ja 
és com un cens, no? El gos ja està identificat, ubicat... 

El Sr. Alcalde manifesta que no, són dues coses diferents. És xip és l’equivalent al DNI, i el 
cens és l’empadronament, per entendre’ns.  

La Sra. Maluquer manifesta que bé... 

El Sr. Alcalde manifesta que són dues coses... 

La Sra. Maluquer manifesta que però el DNI el tens perquè estàs empadronat, no? 

El Sr. Alcalde manifesta que no ho sé, però el xip és la identificació de l’animal i demés, i el 
cens és... 

La Sra. Maluquer manifesta que no, però això sí que penso que hi ha gent que no ho sap, 
que pensen que amb el xip ja han complert, i... 
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El Sr. Alcalde manifesta que sí, encara hi ha gent que ho pensa, però cada cop, jo crec que 
per les actuacions que s’estan fent i la comunicació que es va fent, cada cop és menys el 
nombre de persones que ho saben. Segur. Però seguirem insistint-hi. Sí, en paral·lel s’ha de 
fer una campanya, evidentment.  

La Sra. Maluquer manifesta que i jo també aprofitaria per dir que també, quan els camins són 
de sorra, els excrements també s’han de recollir, eh? Perquè... 

El Sr. Alcalde manifesta que segur. El que hem de fer és que ho reculli el propietari, eh? 

La Sra. Maluquer manifesta que el propietari, sí, sí. No, evidentment. 

El Sr. Alcalde manifesta que sí, sí. Hi ha la tendència a pensar que si no és asfaltat no passa 
res. És veritat, eh? Sí, sí. 

Molt bé, perfecte. Doncs, sotmetem aquest punt a votació. 

Vots a favor? 

Abstencions? 

Doncs, queda aprovat per 10 vots a favor i 1 abstenció, del Partit dels Socialistes de 
Catalunya. 

Sotmès l’assumpte a votació, el Consistori per 10 vots a favor (4 PDC, 3 GxC, 2 ERC, 1 AI-
CM) i 1 abstenció (PSC), acorda aprovar la proposta que és del següent tenor literal: 

“Expedient relatiu a l’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança Fiscal número 24 
reguladora de la Taxa pel servei de recollida de gossos i lluita sanitària contra la ràbia de 
l’Ajuntament de Cabrera de Mar. 
 
Fets 
 
1. Vist que en data 26 d’octubre de 1999, el Ple municipal va aprovar inicialment l’Ordenança 
Fiscal número 24 reguladora de la Taxa pel servei de recollida de gossos i lluita sanitària 
contra la ràbia de l’Ajuntament de Cabrera de Mar. 
 
2. Vist que no havent-se presentat reclamacions ni al·legacions contra l’acord del Ple, aquest 
va esdevenir definitiu, sent publicada l’Ordenança Fiscal número 24 en el Butlletí Oficial de la 
Província de data 30 de desembre de 1999 (BOP núm. 312). 
 
3. Atès que es proposa la modificació de l’apartat “Drets de Registre per inscripció al Cens 
d’animals de companyia” de l’article 3, en el sentit que en l’actualitat la quota es liquida en 
base a la tarifa de 6,01 € i es proposa la modificació de la tarifa a 20 €. 
 
4. Atès que es proposa el començament de la seva aplicació a partir de l’aprovació definitiva 
de l’Ordenança Fiscal número 24. 
 
5. Atès l’informe tecnicoeconòmic emès, en data 17 d’octubre de 2016, pel secretari-
interventor accidental d’aquest Ajuntament en relació a la proposta de modificació de 
l’Ordenança Fiscal número 24 reguladora de la Taxa pel servei de recollida de gossos i lluita 
sanitària contra la ràbia de l’Ajuntament de Cabrera de Mar. 
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6. 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, 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 i els 
articles 17 i següents del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 

Fonaments de dret 

1. Ordenança Fiscal número 24 reguladora de la Taxa pel servei de recollida de gossos i 
lluita sanitària contra la ràbia de l’Ajuntament de Cabrera de Mar. 

2. Ordenança número 38 reguladora de la protecció i tinença d’animals de l’Ajuntament de 
Cabrera de Mar 

3. Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals. 

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

5. 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. 

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

7. Informe tecnicoeconòmic emès, en data 17 d’octubre de 2016, pel secretari-interventor 
accidental de l’Ajuntament de Cabrera de Mar. 

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

Primer: Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança Fiscal número 24 reguladora de la 
Taxa pel servei de recollida de gossos i lluita sanitària contra la ràbia de l’Ajuntament de 
Cabrera de Mar proposada. 

Segon: Modificar la tarifa actual de 6,01 € de l’apartat “Drets de Registre per inscripció al 
Cens d’animals de companyia” de l’article 3r. de l’Ordenança Fiscal número 24 reguladora de 
la Taxa pel servei de recollida de gossos i lluita sanitària contra la ràbia de l’Ajuntament per 
la tarifa de 20 €, sent la seva aplicació a partir de l’aprovació definitiva. 

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, 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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3. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ D'ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ 
INSTITUCIONAL APROVADA PER TOTS ELS GRUPS MUNICIPAL S DE L'AJUNTAMENT 
DE MATARÓ SOBRE L'ASSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DEL CON SORCI SANITARI 
DEL MARESME PER AL 2016, 2017 I PLA D'INVERSIONS 
 
El Sr. Alcalde manifesta que bé, passem al punt 3, que és l’aprovació, si escau, de la moció 
d’adhesió a la declaració institucional aprovada per tots els grups municipals de l’Ajuntament 
de Mataró sobre l’assignació pressupostària del Consorci Sanitari del Maresme per al 2016-
2017, i Pla d’inversions.  

Bé, això és fruit d’una reunió que vam tenir la setmana passada a l’Ajuntament de Mataró, a 
la que ens va convocar l’Alcalde a tots els municipis que estem sota el paraigües de 
l’Hospital de Mataró, que som catorze. Per situar-nos, des de Premià de Mar i Premià de 
Dalt, fins Arenys de Mar i Arenys de Munt. Tots els que estem en aquesta àrea depenem de 
l’Hospital de Mataró. I la reunió es va convocar per fer força entre tots i per mostrar una 
postura unitària per reclamar que es planifiquin les inversions que es consideren més 
urgents per cobrir el dèficit d’inversions que ve patint l’hospital, i pensant també en què 
l’envelliment de la població portarà a què les necessitats vagin augmentant i, per tant, aquest 
dèficit estructural anirà cada vegada incrementant-se. 

Per tant, per fer força, tots els municipis del Maresme central, que depenem de l’hospital, es 
va considerar oportú demanar al conseller una reunió, ahir em van dir des de Mataró que 
encara no s’ha convocat, no ens ha convocat el conseller, i també que cada municipi 
aprovés una moció d’adhesió a la declaració institucional que va fer l’Ajuntament de Mataró. 

Dit això, els llegiré els acords que va aprovar l’Ajuntament de Mataró. En tot el preàmbul ja 
us he fet cinc cèntims, però sapigueu que estem parlant d’inversions considerades urgents i 
prioritàries per import de 10,4 milions d’euros, i si considerem altres no tan prioritàries, ens 
aniríem als 23 milions. 

Bé, els acords que va aprovar per unanimitat de tots els grups l’Ajuntament de Mataró són 
els següents:  

Primer : l’Ajuntament reitera l’exigència al Govern de donar una solució definitiva a l’extrema 
descapitalització del Consorci Sanitari del Maresme, que contempli un pla d’inversions amb 
prioritats segons categoria urgent i no urgent, per a la realització, incorporació, reposició 
d’obres, instal·lacions, equipaments i sistemes d’informació i control. Les inversions urgents 
es dotaran econòmicament de manera immediata. Les no urgents s’inclouran en una partida 
pressupostària, en un calendari segons criteris de prioritat; 

Segon:  l’Ajuntament exigeix al Govern incrementar el pressupost del contracte programa del 
Consorci Sanitari del Maresme de manera que es corregeixi el seu infrafinançament crònic, 
contemplant una dotació per fer front a les jubilacions dels professionals integrats de l’Institut 
Català de la Salut, l’ampliació de l’hospitalització a domicili i els costos de personal de la 
nova unitat d’observació d’urgències; 
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Tercer:  l’Ajuntament de Mataró insta el Govern a dotar el Consorci Sanitari del Maresme 
d’una partida econòmica per a la recuperació del 24,04 per cent de la paga extraordinària del 
2012, prevista a l’acord de Govern de la Generalitat de Catalunya, i del 20,77 per cent previst 
en el Real decret llei 4/2016; 

Quart:  notificar aquests acords al Govern de la Generalitat, a la conselleria de Salut, a la 
conselleria d’Economia i Coneixement, al Consell Comarcal del Maresme, al consell rector 
del Consorci Sanitari del Maresme, al comitè d’empresa del Consorci Sanitari del Maresme, i 
a la coordinadora en defensa de la sanitat del Maresme. 

Bé, doncs, el que proposem és adherir-nos a aquests acords, amb el propòsit de fer més 
força entre tots els municipis. Si voleu comentar alguna cosa? No? Gent per Cabrera 
tampoc? Sí, Anna Maluquer? 

La Sra. Anna Maluquer Ferrer, regidora del grup municipal del Gent per Cabrera, manifesta 
que sí, no, que estem d’acord, que penso que és una bona iniciativa, perquè d’aquest 
hospital evidentment tots en fem ús, i la gent de Cabrera va allà i realment veus que hi ha 
cosa força deplorables. 

A mi el que sí que m’agradaria és que també l’Ajuntament, dins del pressupost, es plantegés 
augmentar la partida que es destina a l’hospital. 

El Sr. Alcalde manifesta que al consorci. 

La Sra. Maluquer manifesta que al consorci, que són 6.000 euros... 

El Sr. Alcalde manifesta que jo crec que això ve regulat pel propi consorci, deu estar en 
funció de la població i demés, el que ens deu tocar. No crec que... 

La Sra. Maluquer manifesta que ah, d’acord. 

El Sr. Alcalde manifesta que home, no dic que no es pugui fer una aportació superior 
voluntària, però segur que ve reguladíssim. Segur.  

La Sra. Maluquer manifesta que ho dic perquè... 

El Sr. Alcalde manifesta que ho mirarem. 

La Sra. Maluquer manifesta que em sembla que és petit comparat amb altres despeses, no?, 
i penso que és un servei urgent i necessari.  

El Sr. Alcalde manifesta és una competència de la Generalitat, eh? És la Generalitat la que... 

La Sra. Maluquer manifesta que molt bé.  

El Sr. Alcalde manifesta molt bé, gràcies. Doncs, passem a votació. 

Vots a favor? 

Doncs, queda aprovat per unanimitat.  
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Molt bé. Doncs, això és tot, aixequem la sessió. Moltes gràcies a tothom i bona nit.  

Sotmès l’assumpte a votació, el Consistori per unanimitat, acorda aprovar la moció d’adhesió 
a la declaració institucional aprovada per tots els grups municipals de l’Ajuntament de Mataró 
sobre l’assignació pressupostària del Consorci Sanitari del Maresme per al 2016-2017, i Pla 
d’inversions, en els termes en que ha estat formulada. 

I no havent-hi res més de què tractar, s’aixeca la sessió d’ordre de la Presidència, essent un 
quart de nou del vespre, en lloc i data UT SUPRA, que com a Secretari en certifico.  
 

Vist i Plau,  
El secretari accidental     L’alcalde  

 
 
 


