Ple ordinari de data tretze de juliol de dos mil disset.
A Cabrera de Mar, comarca del Maresme, a tretze de juliol de dos mil disset, 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 Srs/res regidor/res
que seguidament s’esmenten: Sra. Anna Maluquer Ferrer, Sr. Enric Mir Nuet, Sra. Núria Pera
Maltes, Sr. Antonio Abel Nuri, Sra. Anna Teixidó Sardà, Sra. Montserrat Reig Pascual, Sra.
Maria José Cortada Manchado, Sr. Daniel Meroño Lombera, Sr. Antoni García Lozano i el Sr.
Sergi Teodoro José.
Hi assisteix el Secretari de l’Ajuntament, Sr. Albert Mustarós i Gel, 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 Sr./res
regidors/res.
1. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR
El primer punt de l’ordre del dia és l’aprovació de l’acta anterior. Jo no he vist cap esmena a
fer, no sé si els membres de l’equip de govern...? Comencem primer. Teniu alguna esmena a
fer a l’acta? No? Dels grups de l’oposició? Sí? Sr. Meroño, endavant.
El Sr. Daniel Meroño i Lombera, del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya,
manifesta que hola, bona nit a tots. A la pàgina 74, al quart paràgraf, a la primera línia, al
final, deia “tant del futbol com del bàsquet al principi”, posa “el” i és “al principi”. Pàgina 74,
quart paràgraf, primera línia. I cap més.
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Gràcies. Algú més? Sr. Antoni Abel, endavant.
El Sr. Antoni Abel i Nuri, del grup municipal d’Alternativa Independent de Cabrera de Mar
manifesta que bon vespre a tothom. A la pàgina 21, al segon paràgraf, setena línia, posa: “El
poble no anem precisament sobtats”, no, ha de dir “sobrats”, d’aparcament. Posa “sobtats”.
A la mateixa pàgina, al paràgraf número 4, a la primera línia diu “de ben segur és del grat”.
No, de l’”agrat” de la cooperativa.
I a continuació, diu: “Faltaria més, i jo també. Avui tancat també el signaria.” No. Ha de dir, o
jo vaig dir: “Faltaria més, jo també. Avui, a ulls tancats, també el signaria.”
El Sr. Alcalde manifesta que en lloc d’”avui”, “a ulls”.
El Sr. Abel manifesta que “a ulls tancats”.
Al cinquè paràgraf, tercera línia... Ah, no, perdó. A la pàgina 26, a l’últim paràgraf, a la
segona línia, diu: “I em costa que vostè m’ha escoltat...” “Em costa”, no, “em consta que
vostè llegeix els butlletins”.
I a l’última línia, a la mateixa pàgina, diu: “El que hauria d’haver pensat, escolta, l’alternativa
del Mas Terrillo”, havia de dir, i posa “el Mas Terrillo”. Res més.
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El Sr. Alcalde manifesta que d’acord? Gent per Cabrera, alguna esmena a l’acta? No? Putxi,
tens alguna esmena a fer a l’acta? No? Doncs, donem l’acta per aprovada, i passem al
següent punt.
2. DESPATX OFICIAL
Seguidament aquest fedatari d’ordre de la Presidència manifesta que primer, hi ha la relació
de decrets habitual, i a part d’això, donem compte expressament d’uns decrets concrets, el
secretari ens donarà compte d’una sèrie de decrets. Endavant.
El Sr. Secretari manifesta que bé, informar-vos que s’han aprovat... Bé, de la relació de
decrets dictats per Alcaldia des del dia 2 de maig fins el 30 de juny, que és des del decret
número 431 del 2017, fins el 610 del 2017. Dins d’aquesta relació de decrets, sí que us
volíem donar compte, creiem que per la seva transcendència o rellevància, o comunicar,
separar o informar d’algunes decisions o alguns decrets que s’han dictat, com són, a nivell
de personal, dues baixes voluntàries, la de la Sra. Raquel Rodríguez Díaz i la Sra. Cristina
Gil Uriarte.
D’altra banda, també comunicar, o informar, vaja, de la jubilació de dos treballadors
municipals, com són el Sr. José Mateo Graciano i el Sr...., el Secretari i Interventor, el Sr.
Francesc Simona Altimir. I d’altra banda d’aquests temes de personal, també informar-vos de
l’aprovació del conveni de col·laboració entre l’ajuntament i l’escola de música; del contracte
d’arrendament del local situat a la plaça Can Pau Ferrer, número 4; del conveni regulador de
l’ús del poliesportiu municipal a favor d’Speedgrass, Societat Limitada; i del conveni de
col·laboració entre l’ajuntament i el club de futbol per a l’organització d’un campus.
D’altra banda... Bé, també hi ha hagut un tema que s’ha aprovat, un conveni de cooperació
en matèria de transport adaptat, que s’ha aprovat en la darrera junta de govern. I res més.
A part d’aquests decrets, també, a fi de clarificar una mica la situació de l’ajuntament i un
decret específic que afecta l’organització municipal, com va ser el decret en el qual es va
acordar cessar la regidora, la Sra. María José Cortada i Manchado de les facultats de
direcció i administració de l’Àrea de Serveis a les Persones, Sanitat i Promoció Econòmica, i
que s’abocaven aquestes competències a favor de l’Alcalde, s’ha cregut convenient, tot i que
és un tema únicament de donar compte i no està sotmès a votació ni és cap tipus d’acord,
separar-ho en un punt de l’ordre del dia a fi de poder clarificar.
A part d’això, també comunicar que en aquests moments també, com que hi ha hagut..., la
Sra. María José Cortada ha presentat un escrit amb el que abandona el grup municipal del
PDeCAT, a partir d’aquest moment té la consideració de regidora no adscrita en el consistori.
3. PRESIDÈNCIA
3.1. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA DE DATA 16 DE JUNY DE
MODIFICACIÓ DEL CARTIPÀS EN RELACIÓ A LA SRA. MARÍA JOSÉ CORTADA
MANCHADO
El Sr. Alcalde manifesta que perfecte, gràcies, Sr. Secretari. Passem, doncs, al punt 3.1, que
és donar compte del decret de l’Alcaldia de data 16 de juny, de modificació del cartipàs amb
relació a la Sra. María José Cortada. Ens llegirà el decret el Sr. Secretari. Si us plau?
El Sr. Secretari manifesta que bé, en aquest decret... Bé, el llegeixo, si no, textualment, tot el
decret: “Amb data 13 de juny de 2005, mitjançant la sessió extraordinària i de constitució del
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nou ajuntament, la Sra. María José Cortada i Manchado, del grup polític Partit Demòcrata
Europeu Català, va prendre possessió del càrrec de regidora d'aquest ajuntament.”
Mitjançant el decret de 16 de juny de 2015 es van delegar les facultats de direcció i
administració de l’Àrea de Serveis a les Persones, Sanitat i Promoció Econòmica en la Sra.
María José Cortada i Manchado, llavors, hi ha els fonaments de dret de què es van produir
aquestes delegacions, que si de cas, per no..., si us sembla bé, les obviaríem.
A la part resolutiva, es va acordar en aquest decret cessar la regidora María José Cortada i
Manchado de les facultats de direcció i administració de l’Àrea de Serveis a les Persones,
Sanitat i Promoció Econòmica, càrrec per al que va ser anomenada mitjançant decret
d’Alcaldia de data 16 de juny de 2015. El segon punt, o la segona qüestió que s’acorda en
aquest decret és abocar a favor de l’Alcalde les competències i atribucions que corresponen
a l’Àrea de Serveis a les Persones, Sanitat i Promoció Econòmica, que van ser delegades en
l’esmentat decret d’alcaldia a la regidora. I tercer, que d’aquesta resolució es donarà compte
al Ple en la primera sessió que se celebri, notificant-se a més a més personalment a la
persona interessada, es publicarà en el BOP i en el taulell d’edictes d’aquest ajuntament,
sense perjudici de la seva efectivitat des del dia següent a l’adopció de la present resolució.
El Sr. Alcalde manifesta que bé, moltes gràcies, Sr. Secretari. Ara donarem la paraula a la
Sra. María José Cortada, i després als diferents grups municipals. Abans de fer-ho, no
obstant, deixeu-me que ampliï una miqueta, sense entrar en detalls, eh?, el perquè
d’aquesta decisió, i les raons i fonaments que hi ha darrere d’ella, i el que ha comportat.
El primer que vull que se sàpiga és que no va ser una decisió precipitada, en cap cas. Durant
dues setmanes vam estar conversant intensament la Sra. Cortada i jo mateix, i altres
membres del govern, inclús el govern en ple en, com a mínim una reunió, per mirar d’evitar
arribar a aquest desagradable extrem al qual ens vam veure obligats a arribar. Això és el
primer que volia dir.
La segona cosa que voldria dir és que és una decisió incòmoda, segurament –bé, segur– la
més incòmoda que he hagut de prendre en la meva vida, per moltes circumstàncies: per
l’estima personal, per l’estima i amistat amb membres de la seva família, i per estima i
amistat amb la família en general.
La tercera cosa que voldria dir és que no hi havia alternativa, i que per això vam haver de
prendre aquesta decisió, perquè després d’intentar que tal com s’havia plantejat inicialment
per part de la Sra. Cortada, fos ella qui renunciés, doncs, en no voler fer-ho no ens va
quedar més remei. És a dir, la situació era inviable, la continuïtat de la Sra. María José
Cortada dins del govern malauradament era inviable, tant pels condicionants de caire polític
dins del consistori com, i així ho vam interpretar també, la no acceptació que hi hauria per
part de la majoria de la població, si es coneixien els detalls dels fonaments d’aquesta decisió.
Per tant, de moment, el que volíem dir-vos és això: que és una decisió no precipitada,
fonamentada, incòmoda i que no hi havia una altra alternativa més que la que
malauradament vam haver de prendre, d’acord? Dit això, donem la paraula a la Sra. Cortada
perquè expressi el que cregui convenient. Endavant, quan vulguis.
La Sra. Cortada manifesta que bon vespre a tots. En primer lloc, vull llegir-vos la meva
renúncia al partit en el que estava fins ara: “Al Sr. Alcalde i President de l’Ajuntament de
Cabrera de Mar, i al Sr. Jaume Borràs i Ferrer, president del grup municipal del Partit
Demòcrata català. María José Cortada Manchado, amb domicili a Cabrera de Mar, carrer
Tarragona, 8, amb DNI etcètera, i amb la present, comunico la meva baixa i abandonament
immediat com a associada del PDeCAT, al que em vaig adherir ara fa poc més d’un any, per
pèrdua de confiança en les formes de fer d’alguns membres del partit. Demano es faci
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efectiva aquesta petició per escrit el més aviat possible, considerant-me des d’aquest
moment regidora independent, tal com consta en les llistes electorals municipals de l’any
2015. A Cabrera de Mar, 13 de juliol del 2017.”
I per altra banda, també he presentat avui un requeriment lligat a tot aquest tema. El llegiré:
“María José Cortada Manchado, amb domicili a Cabrera, etcètera, primer, per resolució
d’Alcaldia de data 16 de juny del 2017, es va acordar cessar-me amb efectes immediats de
les facultats de direcció i administració de l’Àrea de Serveis a les Persones, Sanitat i
Promoció Econòmica i Turisme, com sempre se m’ha dit, càrrec per al que havia estat
anomenada mitjançant decret d’Alcaldia de data 16 de juny del 2015.
En dita comunicació, no hi consta expressament cap motiu per al cessament, si bé, pel que
se m’ha manifestat per part de l’alcalde i altres regidors, el cessament resulta de la
publicació del llibre L’arqueologia a Cabrera de Mar ibers i romans, i la seva posterior venda
en la passada fira Iberoromana, celebrada al nostre municipi.
Segons se m’ha manifestat, he portat a terme la redacció, publicació i posterior venda del
llibre havent incomplert els tràmits reglamentaris i cometent un delicte, sic. Aquests
incompliments que se m’imputen, tant penals com administratius, han estat difosos de
manera pública i reiterada per part dels membres que formen l’actual govern municipal,
sense cap mena d’argumentació ni fonamentació fàctica ni jurídica, i han menyscabat el meu
honor sense tenir el deure de suportar-ho.
Aquest fet d’atribuir-me una irregularitat administrativa i la comissió d’un delicte, sense
determinar ni una ni l’altra, sí que poden ser susceptibles de considerar-se un il·lícit penal
per part de les persones que els han manifestat o difós públicament, sabent que dites
acusacions no són certes o fent-se ressò de les manifestacions d’altres persones, sense
conèixer la realitat dels fets o de comprovar la seva veracitat. Tot això, amb ànim de danyar
el meu honor i prestigi personal per interessos personals o polítics.
Segon: per tant, mitjançant la present, requereixo a l’l·lustre Sr. Alcalde, com a màxim
responsable de la corporació local, per tal que en el termini de deu dies a partir de la
recepció del present, qualifiqui els fets que es deriven de la publicació del llibre L’arqueologia
a Cabrera de Mar ibers i romans, i la seva posterior venda en la passada i dinovena fira
Iberoromana, celebrada al nostre municipi, en el sentit d’assenyalar quins preceptes
reglamentaris he infringit en la meva tasca com a regidora, amb les facultats delegades de
direcció i administració de l’Àrea de Serveis a les Persones, Sanitat i Promoció Econòmica i
Turisme, se m’informi del delictes del que se m’acusa haver comès. Tot això en el benentès
que si en el termini de deu dies no se’m respon per escrit respecte dels anteriors extrems,
entendré que les infraccions i acusacions anteriorment descrites manquen de tot fonament,
reservant-me en tot cas les accions legals oportunes de tot ordre que em pugui
correspondre.
Per tot això, sol·licito tinguin per presentat aquest escrit i s’acordi de conformitat amb el que
es demana.” A Cabrera de Mar, 13 de juliol del 2017, presentat avui a les 11:31 del matí.
Gràcies.
I de moment, és tot el que haig de dir. De moment.
El Sr. Alcalde manifesta que ja? Això és tot? D’acord. No, en principi està pensat que tu
diguis el que consideris, després jo rebato al final, depèn. Si has de dir més coses, diguesles ara, si us plau.
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La Sra. Cortada manifesta que no, de moment, no.
El Sr. Alcalde manifesta que no? D’acord. Bé, a veure, primer de tot, no sé qui t’ha acusat,
d’alguna manera, d’haver comès un delicte. A mi no em consta, eh? Ningú, ni escrit ni de
paraula, ha esmentat la paraula “delicte” en cap cas.
Quan vam tenir la primera conversa, tu vas voler-ho circumscriure a un tema delictiu, i
nosaltres vam dir: “És que és igual si hi ha un delicte o no, no hi entrarem, no és això el que
ha motivat la nostra decisió, no volem entrar-hi.” De moment, no hi entrarem, Putxi, t’ho vaig
dir el primer dia, i no tenim cap voluntat d’entrar-hi, més que si ens obligues a fer-ho, però
nosaltres no tenim cap voluntat d’entrar en el tema jurídic. T’ho vaig dir des del primer
moment. Les raons clares i inqüestionables per les quals hem pres aquesta decisió les saps
perfectament, te les vam dir en el seu moment i les repetirem, no hi ha cap problema.
Són, primer, l’ocultació a l’equip de govern que s’estava editant un llibre. Un llibre no es fa en
dos dies, un llibre requereix un procés llarg, no només per la redacció sinó per la part que
implica d’administració en aquest cas, de demanar pressupostos, etcètera. Per tant, feia
temps que s’estava parlant d’això, i tu ho saps perfectament, això s’ha ocultat de manera
activa a l’equip de govern. S’ha fet tot el possible perquè això no arribés a coneixement de
l’equip de govern. Aquest és el primer condicionant, i és el que ens ha dut a una pèrdua de
confiança.
El segon condicionant és que tenim una regidoria de Patrimoni, que és la que tracta tots els
temes relacionats amb l’arqueologia de Cabrera de Mar, com és lògic, i tenim..., som dels
pocs municipis de Catalunya que tenim un arqueòleg municipal en plantilla. Doncs, bé,
aquest fet de la redacció, edició i impressió del llibre se li ha ocultat sistemàticament també a
l’arqueòleg municipal. L’arqueòleg municipal no ha tingut l’opció ni de participar ni tan sols de
supervisar un llibre editat en nom de l’Ajuntament de Cabrera de Mar, amb el segell de
l’Ajuntament de Cabrera de Mar. Imagineu-vos la situació: tenim un arqueòleg municipal, i
l’arqueòleg municipal no té res a dir, no té l’opció de dir res en cap moment respecte a un
llibre fet pel propi ajuntament, amb el segell de l’ajuntament. És una miqueta difícil
d’assimilar. Suposo que hi estarem tots d’acord.
I, com deia, també hi ha hagut la invasió de competències d’una regidoria, que és la que ha
de portar Patrimoni. Per tant, aquests tres fets, el fet de saltar-se l’arqueòleg municipal,
saltar-se la regidoria de Patrimoni i d’ocultar la informació que s’estava fent un llibre a l’equip
de govern, doncs, són els que ens han portat a veure com a inviable la continuïtat de la Putxi
dins de l’equip de govern. És així de clar, d’acord? De moment, és també per part meva tot el
que volíem comentar, espero i desitjo. Jo no voldria entrar en més detalls, perquè crec que
és suficient i queda prou aclarit.
Donem la paraula als diferents grups per allò que tinguin a bé comentar. Sr. Meroño, del
Partit dels Socialistes de Catalunya?
El Sr. Daniel Meroño Lombera del grup municipal del PSC, manifesta que sí, hola, bona nit a
tothom una altra vegada. Aquest fet és un fet molt greu i històric a Cabrera de Mar, no havia
passat mai que, efectivament, com diu el Sr. Alcalde, pot ser de molt baix perfil polític si
entrem en temes personals i temes de safareig. Jo faré una anàlisi. De fet, no m’esperava
que estigués el butlletí ja redactat avui, llavors, pensava llegir el que és l’article. Després faré
dues reflexions als dos grups municipals.
Bé, nosaltres hem volgut entrar en el tema en el butlletí municipal, perquè creiem que en
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política, i això ho he dit en molts plens municipals, les formes ho són tot, i les formes et diuen
com es gestiona un ajuntament i com es gestiona un govern. Perquè us feu una idea,
nosaltres, l’oposició, ens assabentem del cessament de la Putxi arran d’una nota de premsa
d’Alcaldia a tots els treballadors de l’ajuntament, als mitjans de comunicació i a les entitats.
De fet, jo m’assabento per una persona d’una entitat que m’informa.
Segons aquesta nota de premsa, la decisió estava presa per unanimitat per l’equip de
govern, format per PDeCAT i Esquerra, i estava motivada, com ha dit l’alcalde, per la falta de
confiança, la pèrdua de confiança generada arran de l’edició del llibre sense haver seguit els
tràmits reglamentaris. En principi, i així jo ho he dit els primers dies, després de saber la
notícia, com a mesura preventiva, apartar-la del càrrec ens va semblar bé, perquè en
política, al mínim indici d’irregularitat o d’il·legalitats hem de ser molt taxatius amb el tema, i
així ho hem expressat, no?
El següent pas lògic després d’apartar la Putxi hagués sigut fer la denúncia pertinent, com
ella ha comentat. La culpabilitat o no d’una persona ha de ser un jutge qui la determini quan
estem parlant de gestió pública, i no un alcalde amb una nota de premsa. I en cas de
determinar-se culpable d’algun delicte, perquè això que no s’ha dit mai “delicte”, jo he sentit
“ocultació d’informació”, tràfic d’influències... Vull dir que s’ha comentat. Llavors, només
llavors, quan es proven aquests delictes, cal ser cessada com a regidora o de qualsevol
càrrec públic.
El soci de govern, Esquerra Republicana, el responsable de la regidoria agreujada,
Patrimoni, és qui denuncia i pressiona l’alcalde perquè es realitzi aquest cessament. El
cessament immediat denota –tot i que ara ha aclarit que no era immediat, tot i que també
sabem que aquesta confiança s’ha anat perdent progressivament ja fa molt de temps– una
falta de comunicació impressionant entre els membres del govern, la qual cosa és un
aspecte molt preocupant perquè, clar, els de l’oposició estem demanant des de fa dos anys
que hi hagi comunicació i que hi hagi participació amb l’equip de govern, i després resulta
que l’equip de govern són recintes estancs cada regidoria, doncs, per això he posat que és
molt preocupant.
Pel que fa a l’oposició, nosaltres, perquè quedi clar, érem coneixedors d’aquesta publicació,
jo ja ho era el mateix dia, a la fira iberoromana, i pensàvem fer la consulta avui del tema,
però sobre la coordinació i la tramitació d’aquest llibre. En principi no teníem proves, no
teníem fets, per tant, no pensàvem fer res més, de fet, no ha fet falta, finalment no ha fet
falta. Si la mesura ha estat exagerada o no, doncs, ningú ho sabrà, no ho sabrem mai. Ja hi
ha dos persones, dos polítics que han mediat de jutges, amb una falta de comunicació i de
transparència que espanta.
Jo, com a reflexió final, el que vull dir és que probablement, Jordi, bé, probablement no, sé
que això us ha sortit molt malament perquè segurament teníeu pensat que la Putxi deixés la
seva regidoria i entrés el següent de la llista del PDeCAT, i probablement això no hagués
passat, ningú s’hagués assabentat d’això, s’haguessin esgrimit motius personals o qualsevol
cosa, tindríem una nova regidora o un nou regidor, i aquí santes pasqües, no ens haguéssim
assabentat. La jugada no ha sortit gens bé, i ara estem en una situació, no vosaltres, jo crec
que a nivell d’ajuntament, a nivell de poble, una situació complexa. Que no hay mal que por
bien no venga, eh?, després ja parlarem del nou enfocament que es pot fer.
Jo, les reflexions als dos grups municipals, de fet, la reflexió que faig al grup municipal del
PDeCAT és al PDeCAT o a qualsevol altre grup municipal: que no ens faci por treure un
regidor o dos regidors a les properes eleccions, la política en general s’està atomitzant cada
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vegada més. Els alcaldes amb majories absolutes de principis dels anys noranta i principis
dels 2000 s’han acabat, per tant, això d’anar a buscar un “prohome”, una “prodona”, un
independent que m’aportarà un regidor i mig, dos regidors a les llistes, té la seva part bona
però també té la seva part dolenta, i ja s’ha vist quina és la seva part dolenta: que un senyor
o una senyora que sap que aporta un regidor i mig, dos regidors, a un ajuntament, després
té força per fer el que ha fet ella. Això és una reflexió en general a tots, perquè és així. Vull
dir, jo sempre dic: no traïm valors, no anem a buscar persones que ideològicament, o no
comparteixen els nostres valors, senzillament per poder guanyar unes eleccions, tenir una
majoria absoluta i fer política de rodillo. Fem política i, escolta, si hem de ser onze partits,
som onze partits i fem política de diàleg, de comunicació i de participació. És de la manera
que jo ho veig.
I a Esquerra Republicana, el grup municipal d’Esquerra Republicana, doncs, em sembla molt
bé aquest cop sobre la taula que heu donat, mostrant personalitat per un tema d’organització
o de parcel·les de poder. El que m’agradaria és veure més sovint aquests cops a sobre de la
taula pel que fa a les polítiques del dia a dia de l’ajuntament, amb un partit que se suposa
que és d’esquerres. Com a soci de govern, la vostra obligació jo crec que és influir sobre les
polítiques privatitzadores que estem veient aquests dos anys, i apretar més com a soci de
govern en aquesta línia. Jo és el primer cop de puny que veig sobre la taula d’Esquerra, i la
veritat és que no era aquest el que ens esperàvem. I ja està.
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Jo m’he anotat fins un total de cinc coses que no
podem deixar passar, perquè vostè les ha donat com per fetes i bones, i clar, haurem de
rebatre-les perquè si no, encara algú pensarà que és veritat i tot.
A veure, el tema de la nota de premsa. Es va comunicar exactament en el mateix minut als
mitjans de comunicació, a tots els treballadors de l’ajuntament, a tots els regidors de
l’ajuntament. No sé on està la falta de transparència. Què volia, que el truqués a vostè
abans? Ah, està bé. Bé, doncs, es va considerar enviar-ho exactament a tothom. Inclús a la
Putxi li vaig dir i li vaig enviar còpia del comunicat que enviaríem a tothom, i va dir “cap
problema”. Vull dir que no veig on està aquí la falta de transparència. És que no ho entenc, el
concepte “transparència” potser l’haurem de debatre algun dia, però no crec que s’ajusti al
que estem comentant.
Després, vostè diu que aquest senyor i jo ens hem erigit en jutges i hem decidit exactament
el que vostè abans, en el paràgraf anterior, diu que és el que s’hauria de fer, que és retirar-li
la confiança. És això el que hem fet. Nosaltres no l’hem cessada com a regidora de
l’ajuntament, ha estat cessada com a regidora de govern, segueix estant com a regidora,
com vostè pot comprovar si la mira, la té al costat. Està de regidora en el consistori, per tant,
no sé per què diu...
El Sr. Meroño manifesta que li ha demanat que plegués com a regidora vostè?
El Sr. Alcalde manifesta que no, no.
El Sr. Meroño manifesta que li ha demanat que plegués com a regidora? No? Directament?
El Sr. Alcalde manifesta que no, no, perdoni. No, no, jo no li he demanat que plegués com a
regidora, nosaltres l’hem cessada, atès que ella no renunciava com a regidora, cosa que va
proposar fer inicialment, després va tirar enrere. Vam intentar per tots els mitjans que fos
així, i en no ser així i no veure la via de continuïtat, només queda una alternativa, que és
cessar-la com a regidora de govern, no com a regidora del consistori. Que quedi clar.
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(Veu de fons.)
No, per això. Llavors, per què diu que hem jutjat? No hem jutjat, hem fet... O sigui vostè, en
el seu escrit, primer diu que el que s’hauria de fer, i que està d’acord amb què es fes, és
retirar-li la confiança com a regidor de govern. Doncs, és això el que hem fet. I després diu
que no ho hem fet bé. No ho entenc. És que es contradiu, és contradictori. (Veu de fons.) Sí,
o no ho ha entès, o és contradictori, ja li dic jo. Sí, sí, segur, segur.
El Sr. Meroño manifesta que els gestors públics, de les confiances o les desconfiances, hi ha
d’haver una prova, hi ha d’haver un delicte, hi ha d’haver una irregularitat que sigui provada i
que sigui jutjada.
El Sr. Alcalde manifesta que no, no, perquè hi ha dues coses que es diuen ètica i la moral,
per exemple, que són valors que estan per sobre, i la confiança, que estan per sobre de la
llei, o al costat de la llei, però que són suficients com per prendre decisions. No només la llei
és la que...
El Sr. Meroño manifesta que vostè ha anomenat “delictes”, i vostè fa una estona...
El Sr. Alcalde manifesta que jo no he anomenat mai la paraula “delicte”, mai.
El Sr. Meroño manifesta que fa una estona, fa una estona ha dit: “Nosaltres no hem volgut
anar més enllà, i ho hem volgut deixar aquí.” Ho ha dit, ho acaba de dir.
El Sr. Alcalde manifesta que sí.
El Sr. Meroño manifesta que per tant, ja s’erigeix jutge.
El Sr. Alcalde manifesta que no.
El Sr. Meroño manifesta que “ho hem volgut deixar aquí, perquè tot i que sigui molt greu, ho
volem deixar aquí”.
El Sr. Alcalde manifesta que jo dic la capacitat com a responsable, com a alcalde d’un
ajuntament, delega les competències... O sigui, com a alcalde les té totes, i delega en els
regidors. El que hem fet en aquest cas és retirar les competències que s’havien delegat. Per
tant, s’han abocat aquestes competències un altre cop en la meva persona, per cert, de
manera provisional, eh?, no tinc cap intenció de quedar-me jo amb tot el cartipàs, sigui dit de
pas. Llavors, el que hem fet senzillament és això, no sé per què vostè insisteix en què
nosaltres hem jutjat què. No hem jutjat, però és una decisió que podíem prendre i l’hem
presa els cinc membres del govern restants, de manera unànime, sí senyor, d’acord? Aquest
era el segon punt.
Després diu “falta de comunicació”. No, no, si no és falta de comunicació, li he explicat i li ho
vaig explicar ahir. És que hi ha hagut ocultació d’informació, que és diferent. No és falta de
comunicació. Nosaltres ens reunim cada dilluns tots els dilluns de l’any, a excepció dels de
festa i els del mes d’agost, la resta de l’any, cada dilluns es reuneixen els sis membres fins
ara de l’equip de govern. I cada membre informa a tota la resta de tot allò que està treballant.
Per tant, de comunicació en tenim, i fluida.
El Sr. Meroño manifesta que doncs, si em permet, no ha estat molt hàbil, perquè això es
podia veure venir, perquè jo el que sé d’antecedents d’aquest tema, això es podia...
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El Sr. Alcalde manifesta que és el que passa quan tens confiança, llavors...
El Sr. Meroño manifesta que això es podia arribar a veure, i, per tant vostè, a l’hora de
repartir regidories, no va estar encertat.
El Sr. Alcalde manifesta que no, si encara serà culpa meva, ja t’ho dic. (Veu de fons.) No, no,
espera que acabi. Després, si us plau.
Després, parla d’ideologia. Què hi té a veure la ideologia amb tot això? O sigui, és que
absolutament res, no té res a veure la ideologia de ningú. No té res a veure la ideologia, no
és una qüestió d’ideologia, és una qüestió que un membre d’un òrgan col·lectiu ha fet una
cosa que ha provocat la pèrdua de confiança de la resta de membres d’aquest òrgan, ja
està. I la ideologia no té absolutament res a veure, la ideologia de ningú.
I després, no sé d’on ha tret, m’agradaria saber-ho també, això de la pressió d’Esquerra
Republicana. No hi ha hagut absolutament cap pressió. El dia que jo rebo l’escrit que va
entrar Esquerra Republicana demanant explicacions, jo ja li havia dit a aquest senyor que
estava, com a mínim igual d’enfadat que ell. Sí o no? dic: “Estic, com a mínim, igual
d’enfadat que tu.” Per tant, no em calia rebre cap pressió de ningú, perquè ja me la tinc
autoimposada jo, la pressió, val? Perquè, per a mi, l’ètica, la moral i la confiança són valors
importants, d’acord?, i en el moment en què es perd la confiança, doncs, no cal que ningú
em pressioni per a res, d’acord?
Això és el que volia dir. Digues, Putxi, digues.
La Sra. Cortada manifesta que no, un segon. Penso que ara debatre aquest tema... S’ha fet
aquest requeriment, contestaré per escrit tot això, i llestos. Si hi ha algú després que vulgui
preguntar alguna cosa, doncs, ja es contestarà.
El Sr. Alcalde manifesta que d’acord. Molt bé. Sr. Antoni Abel, alguna cosa a comentar?
El Sr. Antoni Abel i Nuri del grup municipal d’AI-CM manifesta que bé, que tot aquest procés
ha sigut un procés lamentable, però no deixa de ser un fet que es produeix en un partit, en
aquest cas el PDeCAT, que té tres membres. Una part per la confiança per uns fets, i aquí
l’únic que crec és que qui jutjarà serà el poble al final. Al final, qui jutjarà serà el poble i ja
està. O sigui, hi ha unes eleccions més endavant, i jutjarà si s’han portat bé les coses o no
s’han portat bé. Per tant, nosaltres no volem fer safareig ni... I esperar per veure què és el
que passa més endavant, d’acord?
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Gent per Cabrera, alguna cosa?
La Sra. Anna Maluquer i Ferrer del grup municipal de Gent per Cabrera manifesta que bona
tarda a tothom, bon vespre. Nosaltres, davant d’aquest fet, jo em quedaria amb dues frases
que van sortir publicades del Sr. Alcalde, que diuen: “Ha actuat de bona fe però el mètode no
ha estat l’adequat, i això no comportarà cap canvi en la direcció del govern, que sempre ha
estat obert a negociar.” Dir que personalment, enguany no vaig poder anar a la fira
iberoromana, però de seguida vaig ser informada que hi havia hagut un escàndol amb un
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llibre publicat pel marit de la regidora, fet, segons sembla, sense permís, i on tot indicava un
ús inapropiat del càrrec per part de la regidora. D’entrada, la meva reacció va ser la de posar
aquesta informació en quarantena, fins a conèixer la versió oficial, i també la versió de la
pròpia regidora, perquè el boca a boca, com tots sabem, pot redimensionar les coses fins a
punts insospitats. I el 19 de juny ens arriba el comunitat d’Alcaldia informant sobre el
cessament de la regidora en les seves funcions de govern.
A dia d’avui, hem tingut l’oportunitat d’escoltar les dues parts, que només fan que refermar la
meva intuïció inicial que la cosa potser no era tan clara, al cap i a la fi és el que diu un i el
que diu un altre, però fins que no es determini aquest delicte quin ha estat, a part de la falta
de confiança, doncs, la cosa queda així, una mica velada.
La pregunta que ens fem amb els companys de grup és que si el fet podia resoldre’s fent
l’oportuna sol·licitud de despesa, és a dir, corregint el mètode no adequat, segons paraules
del mateix alcalde de portes endins. Al cap i a la fi, el marit de la regidora no ha cobrat res i
l’única despesa era la de la impremta i la regidora tenia 5.000 euros assignats per a
publicacions. Això ens ha dut a pensar que aquest fet ha estat una excusa per fer fora algú
que incomoda. Cessar la regidora i que aquesta deixés l’acta comportaria un canvi de
persona i un gran cop de màrqueting al que tant acostumats ens tenen els del govern. “Mireu
si en som, de rectes i transparents.” El que els castellans en diuen “matar dos pájaros de un
tiro”. Però resulta que el tret els ha sortit per la culata, en no voler deixar la regidora la seva
acta i passar a l’altra banda.
Vista aquesta pèrdua de confiança que, tot sigui dit, no entenem com es conjuga amb el fet
de pensar que s’ha actuat de bona fe, ens du a preguntar-nos: és digne de confiança veure
com es fan successius contractes de serveis a una mateixa empresa per imports que ratllen
els 18.000 euros? Per a qui no ho sàpiga, quan l’import és igual o superior a aquesta
quantitat, cal que es faci una licitació pública, on tothom que s’hi vegi amb cor i reuneixi les
condicions, hi pugui optar. És digne de confiança algú que va arreglant amb diners del
municipi terrenys d’un altre municipi? Recorda quan vostè era regidor d’Obres i Serveis, que
va arreglar una part de la riera d’Argentona, que pertanyia a Mataró? És digne de confiança
un govern que mana a un poble que no arriba als 5.000 habitants, però que té el primer punt
de càrrega ràpida per a vehicles elèctrics a la comarca, tot i que al municipi n’hi hagi mitja
dotzena només? És digne de confiança algú que va marejant el personal de l’ajuntament
canviant-los de lloc en pro d’una millor productivitat, i al final es genera tot el contrari? Tenim
la mostra en la documentació que ens arriba per als plens. És digne de confiança algú que
inverteix en les platges però sempre, o gairebé sempre, afavorint el club nàutic o els seus
entorns? És digne de confiança algú que vol invertir 1 milió i mig d’euros de tots els
ciutadans de Cabrera en una propietat privada? És digne de confiança algú que va dient que
fa anys que perdem població perquè no hi ha habitatge assequible i posa en mans d’una
cooperativa la construcció de 24 habitatges d’HPO a preus de luxe?
Sigui com sigui, aquest fet ens ha dut als regidors de Gent per Cabrera a una situació que
fins ara no havíem conegut: tenir al davant un govern que haurà de governar en minoria, que
no podrà fer el que vulgui si abans no hi ha hagut una ferma i veritable voluntat de diàleg i de
consens. La llàstima és que alguns projectes d’envergadura ja han tirat endavant, però per
sort, encara hi ha algun tema que pot revertir-se. Ja veurem com transcorren les votacions
en l’ordre del dia, però els asseguro que aquesta situació és com veure una llum al final del
túnel. Si com deia el Sr. Alcalde en les seves declaracions a la premsa, la regidora havia
actuat amb bona fe, com s’arriba a aquesta situació? Voldríem pensar que no ha estat per
pressions de l’arqueòleg municipal. Així doncs, ha estat un xoc entre les dues formacions
que ostenten i exerceixen el govern, i això ens du a pensar que és un govern poc
cohesionat, que no hi ha diàleg, cadascú es limita a la seva àrea, i vistes les coses, ai de tu
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si em toques els meus temes. Però com aïllar una àrea de promoció econòmica que es vol
basar en una aposta pel turisme arqueològic amb l’àrea de patrimoni? De fet, totes les
regidories es toquen i es barregen. Cal, doncs, un bon lideratge perquè tot funcioni amb la
màxima harmonia. Pels fets, és evident que no ha existit. Sort que la regidora no s’ha deixat
vèncer per la pressió i vol continuar servint a tota la gent que la va votar i va confiar en ella.
Ens agrada la teva valentia i et donem la benvinguda a aquest terreny tan àrid però tan
alliçonador que és el de la mal anomenada “oposició”.
(Aplaudiments.)
El Sr. Alcalde manifesta que jo, Sra. Maluquer, no tenia pràcticament cap dubte –tenia algun,
però ahir el vaig acabar d’esvair– que vostè, com a bona oportunista que és, no deixaria
passar aquesta oportunitat. Però només li diré una cosa: si mereix la confiança o no mereix
la confiança...
La Sra. Maluquer manifesta que si jo fos oportunista, hagués acceptat les seves
proposicions, eh?
El Sr. Alcalde manifesta que no, no, digui-li a la persona que l’ha informada que jo, com a
regidor d’Obres, vaig fer no sé què a la riera d’Argentona, que està absolutament mal
informada. Ja li pot dir, eh? Li diu al Sr. Vilà, que no en té ni idea, no s’ha assabentat. I quan
expliqui les coses, les contrasta. Val.
A veure, vostè diu que no era tan clar. O sigui, el que estem dient, perquè ho sàpiga tot el
poble, és que Gent per Cabrera està d’acord amb què un regidor del govern de Cabrera de
Mar actuï ocultant la informació a la resta de companys, faci una acció, en aquest cas un
llibre, que té una difusió i que queda, no és una cosa que s’esvaeix sinó que queda per molts
anys, en nom de l’ajuntament, mal feta, per cert, a més, que no ho hem comentat això, no
volíem entrar-hi però és igual, si cal, ja hi entrarem, i ocultant-ho a l’equip de govern,
ocultant-ho a l’arqueòleg, saltant-se l’arqueòleg, saltant-se la regidora, vostè ho troba bé. Si
ho troba vostè bé, no entenc com conjuga això amb el fet que, com també vaig dir a
l’entrevista, que vostè s’ha agafat només dos paràgrafs i que és així perquè ningú ho ha
desmentit, la Sra. Cortada va reconèixer inicialment que el que estava fent sabia que no es
podia fer, sabia que estava mal fet, però que ho havia fet perquè tenia moltes pressions,
d’acord? I no vull estendre’m més, però em sorprèn molt... Primer de tot, em sap molt greu,
eh?, vagi per endavant, em sap súper greu que vostè, com a representant d’una part dels
electors, doni suport a una persona que ha fet això. Això és d’un oportunisme polític de molt,
molt baix nivell, però baixíssim, de veritat li dic.
O sigui, vostè té tota la informació detallada, que no la reproduiré aquí, la té la Sra. Anna
Teixidó, que li ho vam explicar a la comissió informativa, ahir li vaig explicar amb detall a
vostè, com havia anat tot...
La Sra. Maluquer manifesta que repeteixo que és la seva paraula contra la de la regidora, i
també la conec de fa molts anys.
El Sr. Alcalde manifesta que no és veritat. Però, com pot dir això?
La Sra. Maluquer manifesta que i també dóna la sensació que la informació entre vostès no
ha existit, o que s’ha donat i vostès han passat de tot.
El Sr. Alcalde manifesta que a veure, és la meva paraula contra la de la regidora, però hi ha
un llibre amb el segell de l’ajuntament, sense que l’ajuntament ho sàpiga, d’acord? Fet
número 1. Hi ha una factura arribada a l’ajuntament, hi ha una subvenció sol·licitada per a un
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altre tema –per a un altre tema, no per a aquest– per tant, no s’hagués pogut pagar aquest
llibre amb la subvenció que s’està comentant. Tot això se’ls ha explicat. Se’ls ha explicat amb
tot tipus de detalls. La persona que ha fet el llibre sap perfectament com eren els tràmits per
fer-ho, perquè a l’any 2013 m’ho va sol·licitar i jo li vaig contestar, i està documentat i està
per escrit, que en aquell moment l’ajuntament no considerava oportú que es fes un llibre. I
també va sol·licitar fer una altra cosa, que eren uns plafons del Castell de Burriac, i sí que es
van fer, com tothom pot constatar, que estan a la plaça de la Fàbrica, estan al camp de
futbol, al pavelló, etcètera. Es van fer amb els condicionants que va posar l’arqueòleg
municipal. És que és tant de calaix, tant de calaix!
O sigui, a veure, Gent per Cabrera està d’acord amb què tenint l’ajuntament un arqueòleg
municipal, algú faci una cosa d’arqueologia sense que l’arqueòleg municipal ni ho sàpiga i,
per tant, no tingui ni l’oportunitat ni de validar-ho? És així sí o no? Contesti’m. Gent per
Cabrera està d’acord amb això?
La Sra. Maluquer manifesta que bé, Gent per Cabrera ahir ja li vaig manifestar a la junta de
portaveus si aquí realment el que havia pressionat era l’arqueòleg municipal.
El Sr. Alcalde manifesta que no, no cal. És que no cal que pressioni.
La Sra. Maluquer manifesta que és una qüestió de confrontació d’algú que es dedica a
l’arqueologia d’una manera d’aficionat o coneixedor, i amb un gran interès, i n’ha fet
divulgació i ha fet molta feina...
El Sr. Alcalde manifesta que val, clar. Però és que no cal que em pressionin, Anna. A mi no
cal que em pressionin en una cosa així, és molt de calaix. És tant de calaix, que no cal que
ningú em pressioni. Si l’arqueòleg no en sap res, això no es pot fer. És que no es pot fer.
La Sra. Maluquer manifesta que és que l’arqueòleg potser sí que en sabia res, i no en va
voler saber res.
El Sr. Alcalde manifesta que no, és clar que no, clar que no. No, clar que no ho sabia.
La Sra. Maluquer manifesta que la informació que tinc també és una altra en aquest sentit.
Vull dir que amb això no ens posarem d’acord. Sap greu perquè potser hem entrat en temes
que la regidora no volia que es toquessin...
La Sra. Cortada manifesta que la veritat és que no volia entrar en aquest debat. Volia
esperar la contesta dels requeriments, però sí que podria dir que la meitat o més de tot el
que està dient el Sr. Alcalde no és cert.
El Sr. Alcalde manifesta que ah, sí? Digues-me què és el que he dit que no és cert.
La Sra. Cortada manifesta que estic esperant. Si us plau, li he demanat per escrit que faci, si
us plau, amb aquest requeriment, que ho faci per escrit i em digui quins són els delictes
exactes...
El Sr. Alcalde manifesta que no és una qüestió de delictes, t’ho vaig dir el primer dia, Putxi.
No, no és una qüestió de delictes, és una qüestió d’ètica i de confiança.
La Sra. Cortada manifesta que a veure, la primera paraula que em va dir la Sra. Pera en una
de les reunions va ser que jo havia comès un delicte, i això no m’ho pot negar. És així?
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El Sr. Alcalde manifesta que parlem de la primera reunió? Parlem de tota la primera reunió?
La Sra. Cortada manifesta que no, no vull entrar en això fins que vostè em contesti.
El Sr. Alcalde manifesta que és que jo crec que no t’interessa parlar de la primera reunió.
La Sra. Cortada manifesta que no, de la primera, de la segona, de la tercera i de totes.
El Sr. Alcalde manifesta que no, és que la primera és la que compta.
La Sra. Cortada manifesta que no.
El Sr. Alcalde manifesta que sí, sí.
La Sra. Cortada manifesta que bé, doncs, de la primera també li podria explicar, però...
El Sr. Alcalde manifesta que bé, jo no vull, Putxi, per respecte a tu i a tota la teva família i tot
el que comporta, no vull parlar de la primera reunió.
La Sra. Cortada manifesta que deixi, si us plau, de dir mentides, i punt.
El Sr. Alcalde manifesta que quina mentida? Digues-me quina sola de les coses que he dit és
mentida. Una.
La Sra. Cortada manifesta que simplement, jo he fet un requeriment i m’esperaré a què vostè
em contesti en deu dies.
El Sr. Alcalde manifesta que però no diguis que dic mentides. Digues quines mentides.
La Sra. Cortada manifesta que i un cop me les contesti, en parlarem. No en parlaré més.
El Sr. Alcalde manifesta que escolta, a veure... Repeteixo, si s’ha pres aquesta decisió, és
perquè no hi havia viabilitat, d’acord?, de continuar. Si Gent per Cabrera, com a grup, i si la
població de Cabrera majoritàriament consideren que si una persona del govern fa el que ha
fet, ocultar expressament que s’estava fent un llibre en nom de l’ajuntament, a tota la resta
del govern, això es pot deixar passar i es pot continuar dins del govern, que m’ho diguin –
que m’ho diguin– perquè llavors, tots plegats ens hem de replantejar moltes coses. Però és
que, a veure, no és una qüestió de delicte...
La Sra. Cortada manifesta que a l’última reunió que vam tenir els vaig preguntar: no vaig
informar jo que faria un llibre, publicacions i merchandising? I em vau dir que sí? Tots cinc.
El Sr. Alcalde manifesta que Putxi, aquest llibre s’ha fet d’amagat de l’equip de govern, i se li
ha dit a persones que no es podia dir a l’equip de govern, perquè si ho dèiem no ho
deixaríem fer. És que és tan evident que no el deixaríem fer... Que per fer-lo havia
d’intervenir o s’havia de supervisar per part de l’arqueòleg. Això es fa d’una altra manera, no
es fa com s’ha fet –sino es fa com s’ha fet. No es podia fer. Llavors, quan es perd la
confiança, ho sento però tu no pots continuar treballant amb una persona que saps que té la
capacitat de fer coses a esquenes teves. És que, clar, això és una qüestió que va més
enllà... No és una qüestió de delicte ni de justícia, no, no judicialitzarem aquest cas, és que
no hi entrarem en absolut. No sé si contestarem o no contestarem el requeriment, i ja
veurem què diem, però, a veure, és una qüestió de la mecànica de la relació entre els
membres del govern. Quan hi ha un que oculta, no una cosa que es fa en un dia, jo em puc
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oblidar un dia de dir-li a l’Enric, “ostres, perdona que no t’he dit que hem posat un senyal de
prohibit a no sé on”, i l’Enric es pot oblidar de dir-me en una de les reunions del dilluns que
no t’he dit que hem obert una rasa no sé on. No és això. Un llibre triga anys a fer-se, triga
temps, tot el procés, i s’ha estat ocultant. Se li ha dit a personal que això no ho podia saber
l’equip de govern, perquè si ho sabien no ho deixarien fer. Llavors, ja està. És que és això.
En el moment en què vam saber això, o sigui, és que va caure la confiança, va caure a terra.
I a partir d’aquí és irrecuperable. Jo el que vull saber ara és, hi insisteixo, si Gent per
Cabrera dóna suport a què dins d’un govern de l’Ajuntament de Cabrera de Mar, una
persona pugui actuar d’aquesta manera i se li ha de, entre cometes, perdonar o deixar
passar. Sí?
La Sra. Maluquer manifesta que en tot cas, és el seu problema, Sr. Alcalde. Vostè lidera un
govern i li ha sorgit aquesta... Vull dir, no és el nostre problema.
El Sr. Alcalde manifesta que clar, clar, però vostè ha sentenciat. Sense tenir tota la informació
inclús, ha sentenciat que és una qüestió poc clara i que, bé, és la paraula d’un contra la
paraula de l’altre, quan els fets...
(Remor de veus.)
No, hi ha un llibre amb l’escut de Cabrera de Mar al davant, i l’escut de Cabrera de Mar a la
tercera pàgina, i l’Ajuntament de Cabrera de Mar no en sabia res. Vostès creuen que això és
normal? Això és normal? Extrapolin-ho a, jo què sé, que aquest senyor li encarrega a la seva
dona, que és arquitecta, que faci un projecte i li diu “que no s’assabenti ningú”.
La Sra. Maluquer manifesta que cada regidoria deu tenir els seus diners per gastar, etcètera.
Doncs, també deuen tenir una certa llibertat de moviments. En fi... Nosaltres ja hem dit el
que havíem de dir.
El Sr. Alcalde manifesta que quan t’assabentes que s’ha ocultat... És que la paraula és
“ocultar”, no és no informar.
La Sra. Cortada manifesta que ocultar no s’ha ocultat en cap moment, però vaja, és igual.
El Sr. Alcalde manifesta que la diferència entre no informar i amagar o ocultar, home, jo
penso que és prou clara i és això el que determina la decisió, no una altra cosa. Clar que
vam intentar reconduir-ho amb ella quan va reconèixer que no estava ben fet, que ja ho
sabia però que no havia tingut més remei que fer-ho. Vam intentar reconduir-ho. Dic: “No ho
paga l’ajuntament. D’acord. Ho traiem de circulació? D’acord.” I pel fet que ho reconegués, jo
vaig dir que em semblava un primer pas interessant, val? Però clar, després t’assabentes
que l’ocultació ha estat activa, llavors dius, home, ho sento però a partir d’aquí hi va haver un
punt d’inflexió i la confiança va caure. Això és que és claríssim. Vaja, és que jo estic segur...
Bé, és més, no tinc cap dubte que si nosaltres haguéssim proposat que malgrat tot havia
estat un error reconegut i que no ho pagava l’ajuntament, vostès estarien fent llenya però
durant anys i anys, eh?, del tema aquest. O sigui, no tinc absolutament cap dubte d’això.
Passem al següent punt.
(Remor de veus.)
Riguin tot el que puguin riure, que jo per dintre m’estic rient el doble.
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3.2. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROPOSTA D'ACORD DE LES FESTES LOCALS
PER A L'EXERCICI 2018

El punt 3.2 és l’aprovació, si escau, de la proposta d’acord de les festes locals per a l’exercici
2018.
Bé, el que proposem aquí és, com cada any a excepció de l’any passat, que hi va haver un
canvi. Proposem que siguin festes locals el 21 de maig, que és el dilluns de segona pasqua, i
l’1 d’agost. Algun comentari a fer per part d’algú? No? Comentaris? No? Doncs, votem.
Vots a favor?
Doncs, Sr. Secretari?
El Sr. Secretari manifesta que bé, s’aprova per unanimitat, doncs, l’aprovació d’aquest punt
que és del tenor literal següent:
“PROPOSTA D’ACORD
Identificació d’expedient
Expedient número 2017/795 instat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya, relatiu a les Festes Locals per a l'exercici 2018.
Fets
1. El dia 4 de juliol de 2017 el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya presenta l’escrit número 5103 del Registre d’Entrades de
l’Ajuntament, en relació a la proposta per les festes locals de Cabrera de Mar, per a l’exercici
2018.
Fonaments de dret
1.Ordre de les festes locals per l’any 2018
2. l’Article 37.2 de l’Estatut dels treballadors que indica que de les catorze festes laborals,
dues tindran caràcter local.
3. El Decret 177/1980, de 3 d’octubre, en el qual s’estableixen que les dues festes locals
seran fixades per Ordre de la Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, a proposta dels
municipis respectius.
El Consistori per ____________________ acorda l’adopció dels següents acords:
Primer: Proposar a l’Honorable Sr. Conseller d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de
Catalunya per tal que fixi com a festes de caràcter local del nostre municipi per a l’any 2018,
el dia 21 de maig que correspon al Dilluns de la Segona Pasqua i el dia 1 d’agost de 2018
(dimecres) que correspon a la Festa Major de Sant Feliu.
Segon: Notificar els presents acords a l’Honorable Sr. Conseller d’Empresa i Ocupació de la
Generalitat de Catalunya, als efectes procedents.
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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.”
3.3. SOL·LICITAR L’ASSUMPCIÓ DE LES COMPETÈNCIES DE L’ESCOLA BRESSOL
MUNICIPAL.
El Sr. Alcalde manifesta que passem al punt 3.3, que és sol·licitar l’assumpció de les
competències de l’escola bressol municipal. Ens presenta aquest punt la Montse Reig,
regidora d’Ensenyament, Cultura i Patrimoni. Montse, quan vulguis.
La Sra. Montserrat Reig i Pascual del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya
manifesta que bon vespre. Fa temps que ens vam anar informant sobre les diferents escoles
bressol d’aquí, dels voltants, que tenen les competències delegades. Em vaig informar amb
l’inspector i tal, i ens va dir que era molt interessant perquè d’aquesta manera el que podem
fer és marcar el que són les matriculacions dintre del marc legal que tenim en l’Estatut
d’Autonomia, que ens deixa que els pobles puguem, quan tenim una escola bressol, poder
fer uns marcatges.
Jo no us llegiré tota la història perquè ja us l’han passada, de tots els decrets, articles i tot
això, però us faré un resum de per què és bo demanar això. Pel calendari de preinscripció i
matriculació, dins del termini que ens marca el departament, però sempre podem fer...,
allargar, o sigui, quan el departament marca el seu, és uns dies i prou. Nosaltres podem anar
uns dies amunt i uns dies avall. Llavors, establir els barems d’admissió, que això creiem que
per al poble és molt important, perquè llavors, decidirem nosaltres que la gent de Cabrera
tindrà més punts, podem fer-ho, no ens hem d’anar al barem d’ells. I en termes generals, tota
l’organització i la gestió del centre. Sempre estant, per això, supervisats per la Generalitat
igualment.
El Sr. Alcalde manifesta que gràcies, Montse. Algun comentari? Dani Meroño, del Partit dels
Socialistes de Catalunya? Endavant.
El Sr. Daniel Meroño i Lombera del grup municipal PSC manifesta que sí, jo votaré a favor, el
que passa és que tinc algunes consultes, i com que ahir no ho vam poder discutir a la junta,
no teníem el document, l’hem rebut aquest matí, de fet, no l’he pogut ni imprimir però pel que
he llegit així, a la pantalla, hi ha la petició de crear, organitzar, gestionar educació infantil,
ensenyament artístic o educació d’adults. Clar, jo entenc que això ja és una competència
municipal. Llavors, o sigui, em dóna la sensació que estem demanant una cosa que potser ja
hauríem de tenir per poder gestionar l’ensenyament –pregunto, eh?, pregunto– artístic i
l’escola d’adults.
La Sra. Reig manifesta que, a veure, l’escola d’adults estem en ello, diria, però també hi ha
un marc legal que ens demana uns metres en el que són les aules, i unes coses, que
precisament la setmana que ve comencem les obres en el centre cívic per acabar d’adequarho al que ens demanen, perquè d’aquesta manera podrem ser també..., tenir-ho oficial, tenir
una escola d’adults oficial. I no serà per a aquest curs vinent, és una proposta per al
següent. Fins que no tinguem les obres... Comencen la setmana que ve. Per ara només fem
la de l’escola bressol, no es poden fer juntes.
El Sr. Meroño manifesta que val. Llavors, vindrà més endavant. Val.
La Sra. Reig manifesta que sí. Més endavant demanaré l’altra.
El Sr. Meroño manifesta que una altra pregunta és que a la proposta està assenyalat en
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negreta el procés d’admissió del centre, o els barems de puntuació per a l’admissió del
centre. Entenc que està assenyalat en negreta perquè deu ser un punt important. Si ens ho
pots explicar?
La Sra. Reig manifesta que serà un punt que quan el tinguem concedit haurem de fer-ho
aquí, en un ple. El portarem a Ple i entre tots crec que mirarem a veure com ho fem, si
posem més dies. Llavors, l’horari també es pot ampliar. Podem posar també, en lloc d’acabar
el 24 es pot acabar el 30 de juliol. Podem modificar diverses coses, però ha de ser a través
del Ple.
El Sr. Meroño manifesta que val, o sigui que són variacions més administratives, no tant de
puntuació de... Val, val. Bé, a mi em sembla... Un dels punts era que...
La Sra. Reig manifesta que el marc legal també diu que el tema dels serveis socials i tot
això, perquè puguin estar a dintre, llavors, el poble pot fer-ho directament, no s’ha d’anar a
Ensenyament ni res.
El Sr. Meroño manifesta que correcte, l’he vist.
La Sra. Reig manifesta que ho podem gestionar des d’aquí tot.
El Sr. Meroño manifesta que i parla d’Oficina municipal d’escolarització, que això em sembla
una cosa que és brutal, jo crec que és la línia que hem de seguir, cap a on hem d’anar, i hem
d’anar a petar a un tècnic municipal d’Ensenyament perquè la cosa s’està engrescant, tenim
escola d’adults, tenim educació artística, musical, tenim ensenyament infantil, o sigui que em
sembla súper positiu. De fet, una de les competències que també deleguen els ajuntaments
és l’organització i la gestió dels centres propis, per tant, vull dir, com que aquest és la nostre
línia, diguéssim el nostre enfocament de futur, de com hauria de ser, doncs, em sembla
fantàstic i hi votaré a favor, eh?
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, gràcies, Sr. Meroño. El Sr. Antoni Abel, d’Alternativa
Independent Cabrera de Mar?
El Sr. Antoni Abel i Nuri del grup municipal d’AI-CM manifesta que bé, però de moment no
tenim aquest gestor, no?, o tècnic que ens diu el Dani. Realment farà falta, no farà falta?
La Sra. Reig manifesta que en principi, ara, en aquest moment, demanem només les
competències delegades de l’escola bressol. La resta, quan sigui el moment ja ho parlarem,
no?
El Sr. Abel manifesta que jo pregunto si farà falta o no, si realment farà falta.
La Sra. Reig manifesta que jo no sé demà si estaré viva.
El Sr. Abel manifesta que bé, com que creiem que és una millora, hi votarem a favor.
La Sra. Reig manifesta que clar, és que no ho sé, eh? No puc dir una cosa que no sé, no te
la puc dir. Perquè clar, si es va engrescant la cosa... Escola de música... Com sabeu, l’escola
de música no és municipal.
El Sr. Abel manifesta que a veure, a mi el que em preocupa és que anem engrescant la cosa,
i per cada cosa que fem fa falta personal, més personal, més personal i més despesa.
Senzillament, que tot això es tingui en compte, que també s’ha de tenir en compte.
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La Sra. Reig manifesta que i tant, això ho tindrem en compte. De fet, ja saps que l’escola de
música no és municipal, o sigui que... Ho és l’escola d’adults, però...
El Sr. Abel manifesta que no entrarem aquí en un terreny... És privada, eh?
La Sra. Reig manifesta que després en parlem.
El Sr. Abel manifesta que val, d’acord.
El Sr. Alcalde manifesta que gràcies. Gent per Cabrera, algun comentari? Anna Teixidó?
La Sra. Anna Teixidó i Sardà del grup municipal de GxC manifesta que hola, bona nit. Bé, ja
sé que, vaja, ho acabes de dir, Montse, que ara mateix només es demana l’assumpció de les
competències, però tota la resta, sobretot el punt sobre el procés d’admissió, doncs, jo crec
que s’hauria d’anar pensant, perquè portarà molta feina. S’haurà de programar el calendari,
com has dit tu, de presentació de sol·licituds, la publicació del barem, la gestió de les
reclamacions, fer el sorteig, la publicació definitiva d’alumnat, les matrícules... No sé si ens
hem plantejat com tots aquests tràmits es podran fer, qui donarà l’atenció als interessats, si
haurem d’agafar algú, com aquest tècnic, que ens ho gestioni. Hi haurà una sèrie de
documentació oficial, llibres de família, certificats, la documentació necessària per entrar dins
del barem, que s’haurà de gestionar i validar tota aquesta documentació. S’haurà de pensar
també, en el cas d’obtenir places, si s’haurà de fer alguna taxa a través d’alguna ordenança
municipal per qui adquireix el serveis. També les bonificacions per capacitat econòmica,
s’haurà de consultar la gent. És molta, molta feina. Es podran fer les gestions
telemàticament, via web? No? I la gestió amb les famílies, també qui les farà, si les farà
aquest tècnic, què ens costarà tot plegat.
En definitiva, moltes gestions que si sabem com donar el servei i millorem el servei actual,
amb un cost assumible per als ciutadans de Cabrera, doncs, no tenim res a dir, d’acord?
Però la pregunta és: estem preparats per donar un millor servei que l’actual?
La Sra. Reig manifesta que en aquests moments, el servei..., avui porto l’enquesta que s’ha
fet i és molt bona, molt favorable, i ja et dic que tot això ja s’està fent. Són 57 places, com
sabeu, només l’escola bressol, perquè això és de 0 a 3 anys, i ja ho estem fent, recollir tot
això. O sigui que tot això s’està fent, però dintre dels barems del que és la Generalitat, dintre
de les seves ordenances, però la resta serà igualment, però no ens donarà més feina de la
que fem ja. L’únic que haurem de fer serà fer la normativa de com fem per donar la puntuació
i aquestes coses, és l’únic que hem de treballar, la resta... I em sembla que estem preparats
per poder treballar això.
La Sra. Teixidó manifesta que sense aquest tècnic encara?
La Sra. Reig manifesta que sense aquest tècnic, i tant.
La Sra. Teixidó manifesta que llavors, aquí la competència més important és la de la
preinscripció i admissió d’infants, però la resta de competències serà un traspàs progressiu
o...?
La Sra. Reig manifesta que no, és que ja quasi ho tenim tot. L’únic que... Ja ho estem fent,
dintre del marc de la Generalitat. El que farem serà dintre del marc de l’ajuntament. O sigui...
La Sra. Teixidó manifesta que no, si això ho entenc.
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La Sra. Reig manifesta que no hi ha res més a fer del que estem fent.
La Sra. Teixidó manifesta que el que no entenc és com ho gestionarem.
La Sra. Reig manifesta que igual que ara, igual, exactament igual.
La Sra. Teixidó manifesta que exacte. Llavors, ho porta l’empresa licitadora això.
La Sra. Reig manifesta que bé, però juntament amb nosaltres. L’empresa licitadora es
limitarà a fer el que nosaltres diem, com està fent ara. Està fent el que la Generalitat mana, i
nosaltres hi estem a sobre.
La Sra. Teixidó manifesta que bé, merci.
La Sra. Reig manifesta que no hi ha cap problema. I el que és referent a les quotes i
aquestes coses, serveis socials és qui entra amb els ajuts i amb tot això. Ja ho està fent
actualment.
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Doncs, si no hi ha res més, sotmetem aquest punt a
votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
El Sr. Secretari manifesta que queda aprovada la proposta, per 10 vots a favor (3 del
PDeCAT, 3 GxC, 2 d’ERC, 1 PSC i 1 AI-CM) i 1 abstenció, de la regidora no adscrita, que és
del tenor literal següent:
“Expedient relatiu a la petició al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
per a la delegació de les competències per organitzar i gestionar el centre públic que
imparteix el primer cicle d’educació infantil.
Fets
En aquest municipi hi ha una escola bressol, de titularitat municipal, i es considera que
podria resultar beneficiós l’organització i la gestió per part d’aquesta Corporació Local
d’aquest centre públic en els termes establerts en la legislació d’educació.
Fonaments de dret
1. L’article 159 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació determina les competències
dels ens locals en matèria d’educació. I, en concret, l’apartat tercer determina que correspon
als municipis:
“a) Participar en les funcions que corresponen a l’Administració de la Generalitat en els
diferents aspectes del sistema educatiu i, especialment, en les matèries següents:
Primer. La determinació de l’oferta educativa de l’àmbit territorial pels procediments
establerts per reglament.
Segon. El procés d’admissió en els centres que presten el Servei d’Educació de
Catalunya de llur territori, per mitjà, si escau, de les oficines municipals d’escolarització.
Tercer. L’establiment de mesures que permetin als centres portar a terme activitats
extraescolars promogudes per l’Administració educativa, i la coordinació d’aquestes
activitats.
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Quart. La programació dels ensenyaments de formació professional i la coordinació amb
l’entorn territorial i empresarial, i el foment de la implicació dels agents territorials i socials en
el compromís educatiu de tota la societat.
Cinquè. La vigilància del compliment de l’escolarització obligatòria.
Sisè. L’aplicació dels programes d’avaluació, i el coneixement dels resultats.
Setè. La promoció i l’aplicació de programes dirigits a alumnes de famílies d’immigrants o
transeünts.
Vuitè. L’establiment de programes i altres fórmules de col·laboració amb les associacions de
mares i pares d’alumnes per a estimular i donar suport a les famílies en el compromís amb el
procés educatiu dels fills.
Novè. El desenvolupament de programes de qualificació professional inicial.
Desè. La determinació del calendari escolar.
b) Organitzar i gestionar els centres propis.
c) Gestionar l’admissió d’alumnes en els ensenyaments del primer cicle d’educació infantil, i
establir-ne el procediment i els barems, d’acord amb el que estableix l’article 47.6.
d) Cooperar amb l’Administració de la Generalitat en la creació, la construcció i el
manteniment dels centres
educatius públics.
e) Garantir la coordinació dels serveis socials amb els serveis educatius amb l’objectiu de
vetllar per l’interès superior de l’infant.
f) Vetllar pel compliment d’aquesta llei i de la normativa que la desplega”.
2. L’article 159.4 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, determina que “A petició dels ens
locals, i d’acord amb la programació educativa, es poden delegar competències per a
crear, organitzar i gestionar centres públics que imparteixin el primer cicle d’educació
infantil, ensenyaments artístics o educació d’adults”. I l’apartat sisè conforme “Els
municipis, per a exercir les competències en matèria d’educació, poden rebre suport, sens
perjudici del que estableix l’apartat 5, dels altres ens locals”.
3. L’article 49 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol determina, en relació amb el procés
d’admissió d’alumnes, que “El Departament ha de fixar, amb la participació de l’administració
local a què fa referència l’article 159.3.a.segon, els terminis, els instruments i els
procediments del procés anual d’admissió dels alumnes, que ha de comprendre un període
de preinscripció i un període de matriculació, i els procediments que cal seguir per a
l’escolarització dels alumnes d’incorporació tardana”.
4. Finalment, s’ha de tenir en compte allò establert al Decret llei 4/2014, de 22 de juliol, pel
qual s'estableixen mesures urgents per adaptar els convenis, els acords i els instruments de
cooperació subscrits entre l'Administració de la Generalitat i els ens locals de Catalunya a la
disposició addicional novena de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l'Administració local.
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Per tot l’esmentat es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Únic: Aprovar la petició al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per a
la delegació de les competències per organitzar i gestionar el centre públic que imparteix el
primer cicle d’educació infantil.”
3.4. RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 15 DE
JUNY DE 2017, PEL QUAL ES VA APROVAR LA PRÒRROGA DEL PLA LOCAL DE
JOVENTUT PEL 2017.
Passem al punt següent, que és la ratificació de la junta de govern local de data 15 de juny
de 2017, de l’acord de la junta de govern local de data 15 de juliol de 2017, pel qual es va
aprovar la pròrroga del Pla Local de Joventut per a l’any 2017. Ens presenta aquest punt el
Sergi Teodoro, regidor de Joventut, Festes i Esports.
El Sr. Sergi Teodoro José del grup municipal del PDeCAT manifesta que bon vespre.
El Pla Local de Joventut s’ha d’aprovar aquest any 2017, però per un endarreriment de la
Diputació, que és l’òrgan que ens ha fet..., que ens ha portat al grup motriu tots els debats
que s’han fet amb els joves i ha portat ara el buidatge per redactar posteriorment el Pla Local
de Joventut, s’han endarrerit més del previst. Per tal de poder disposar de subvencions de
Joventut cal tenir un pla local de joventut en vigor en tot moment, i per això portem a
aprovació..., bé, portem la ratificació de l’acord de junta de govern, per tal de prorrogar
aquest pla local de joventut.
Explico una mica com està ara mateix el Pla Local de Joventut del 2017. Es va constituir un
grup motor on van participar diverses entitats, inclús tots els grups municipals del consistori.
D’aquí van sortir uns temes de debat. Dels temes de debat s’han creat grups de debat on
han participat joves activament i s’han extret conclusions. La Diputació ha agrupat totes
aquestes conclusions en un buidatge de dades, i aquestes dades s’han de traslladar una
altra vegada al grup motor, on sereu convocats a partir de setembre. I des d’aquí extreure les
últimes conclusions per tal de redactar aquest pla.
Vam rebre al maig aquest buidatge. Degut a què la tècnica de Joventut és compartida amb
Promoció Econòmica i el gran volum de feina que teníem a la fira iberoromana no ha pogut
dedicar-se a aquest tema, i per això portem aquesta pròrroga. Gràcies.
El Sr. Alcalde manifesta que gràcies a tu, Sergi. Algun comentari? No? Doncs, sotmetem el
punt a votació. Vots a favor? Doncs, queda aprovat. Perdó.
El Sr. Secretari manifesta que queda aprovada per unanimitat de tots els grups la proposta
que és del tenor literal següent:
“PROPOSTA D’ACORD
Identificació de l’expedient
Expedient 2012/283, relatiu a la sol·licitud de subvenció a la Direcció General de Joventut del
Departament de Benestar Social i Família, convocatòria 2012, per al projecte d’activitats
2012, Estiu Jove, aprovació del projecte per a activitats 2012 esmentat i aprovació del Pla
Local de Joventut, període 2012-2016.
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Fets
1. La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 15 de juny de 2017, va
aprovar la pròrroga del Pla Local del Joventut per l’any 2017 per tal d’accedir al Contracte
Programa del Departament de Treball, Afers Socials i Família (TASF), ja que és necessari
tenir el Pla Local de Joventut Vigent.
Fonaments de dret
1. Ordre BSF/204/2012, de 2 de juliol, per la qual es van aprovar les bases reguladores per
a la concessió de subvencions als projectes d’activitats en l’àmbit de la joventut que els ens
locals de Catalunya elaboren en el marc del Pla Nacional de Joventut, i es va obrir la
convocatòria per a l’any 2012.
2. Contracte Programa del Departament de Treball, Afers Socials i Família (TASF).
3. Informe de la regidoria de Joventut de data en relació a la sol·licitud de la pròrroga de Pla
Local del Joventut 2012-2016, per l’any 2017.
En base als antecedents esmentats, es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Únic: Ratificar l'acord de la Junta de Govern Local de data 15 de juny de 2017 en el que es
va aprovar la pròrroga del Pla Local de Joventut per l’any 2017 i es va acordar notificar els
acords al Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, resolució
que el Ple de l’Ajuntament fa seva a tots els efectes legals.”
4. URBANISME
4.1. APROVACIÓ PROVISIONAL, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL
POUM DE CABRERA DE MAR DEL SECTOR P.A-5 PLAÇA DE LA COOPERATIVA.
Passem al punt 4.1, que és l’aprovació provisional, si escau, de la modificació puntual del
POUM de Cabrera de Mar del sector P.A-5, Plaça de la Cooperativa. Presenta aquest punt la
regidora d’Urbanisme i Serveis Interns, Núria Pera. Endavant, Núria.
La Sra. Núria Pera i Maltes del grup municipal del PDeCAT manifesta que hola, bona nit a
tothom. Bé, avui el que es porta a aprovació provisional és la modificació puntual del POUM
de Cabrera de Mar en el polígon d’actuació número 5 de la Plaça de la Cooperativa. El ple
municipal, en sessió ordinària del dia 11 de maig de 2017, va aprovar inicialment aquesta
modificació puntual, i avui el que fem, repeteixo, és la modificació, aprovar la modificació
puntual.
En data 6 de juny també de 2017, va ser publicada, mitjançant un edicte, aquesta
modificació puntual del POUM de Cabrera de Mar, polígon d’actuació número 5 de la Plaça
de la Cooperativa, al Butlletí Oficial de la Província. Per termini d’un mes, transcorregut des
del 7 de juny fins el 7 de juliol de 2017, ambdós inclosos, sense que durant aquest període
s’hagin presentat al·legacions de cap mena, el que es proposa és aprovar provisionalment la
modificació puntual del POUM de Cabrera de Mar, polígon d’actuació 5, Plaça de la
Cooperativa, trametre una còpia de la documentació de la modificació puntual a la Comissió
Territorial d’Urbanisme, a fi i efecte que l’aprovi definitivament. I tercer, el que s’aprova és
facultar l’alcalde tan àmpliament com sigui necessari, i en dret es requereixi per a l’efectivitat
del present acord. Moltes gràcies.
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El Sr. Alcalde manifesta que gràcies a tu, Núria. Alguna cosa a comentar? No? Sr. Abel,
d’Alternativa Independent Cabrera de Mar?
El Sr. Antoni Abel i Nuri del grup municipal d’AI-CM manifesta que vostès van tirant endavant,
van fent millores, però el que està clar és que deixaran la part baixa del Torrent Sant Feliu, si
s’aprova aquesta modificació, 25 o 35 anys més, i bé, coll de botella, i això és inacceptable.
Ja els ho vam dir l’altra vegada, i ens mantenim en el mateix. I que hi ha altres alternatives
per poder fer el que volen fer, que és una sala de teatre. Perquè vostè diu: “No, és que si no
es fa això no es farà la sala de teatre.” No, s’ha de quedar el teatre aquí, però hi ha altres
llocs on es pot fer, sap? I total, que... Va, deixem-ho així. D’acord.
El Sr. Alcalde manifesta que ara més que tirar milles, el que estem fent és seguir les
tramitacions, el procés administratiu diu que primer es fa l’aprovació inicial, l’exposició
pública, al·legacions, i ara toca fer l’aprovació provisional. No és que tirem cap milla. I el fet
que el Torrent Sant Feliu quedi estret, com està ara, tenint en compte que hi ha la possibilitat
que s’eixampli per l’altra banda, és un estrenyiment com el que hi ha trenta metres més avall,
on hi ha la llibreria, passa exactament el mateix, i és el cost, entre cometes, que té conservar
un edifici emblemàtic, que considerem nosaltres que és el de la Cooperativa. Les coses
tenen un preu, tot no es pot tenir. El que no es pot fer és moure l'edifici de la Cooperativa i
mantenir-lo. Però per una altra banda, és important saber, que això no ho vam comentar
gaire l’altra vegada, que gràcies a aquesta modificació puntual s’obrirà un vial que permetrà
connectar la plaça Can Pau Ferrer amb el carrer Anselm Clavé i que per tant, tots els infants
i persones en general que baixen del Torrent de Sant Feliu, ara amb certa inseguretat perquè
no hi ha vorera i el carrer és certament estret, doncs, ho podran fer per aquest vial, amb la
qual cosa, és un guany de seguretat també per a les persones que viuen, tant en el Torrent
de Sant Feliu com a la plaça Can Pau Ferrer.
El Sr. Abel manifesta que si amb l’actual POUM, el que marca l’actual POUM, també se
soluciona el problema, estaríem igual, o sigui...
El Sr. Alcalde manifesta que l’actual POUM, que no es tiraria endavant en els propers...
El Sr. Abel manifesta que això ho diu vostè. Això ho diu vostè.
El Sr. Alcalde manifesta que home, jo basant-me en dades que tinc de la Cooperativa, de les
voluntats de la Cooperativa, Sr. Abel. Ningú en tindrà la certesa. A més, ara no ho sabríem
mai, de fet, si es fa això, però en qualsevol cas, si es tirés endavant, com vostè diu, l’edifici
de la Cooperativa va a terra. Per tant, ja li dic que és el cost de no eixamplar el Torrent de
Sant Feliu, és mantenir..., és el cost que hem de pagar per mantenir l’edifici de la
Cooperativa.
El Sr. Abel manifesta que paguem el cost que es mantindrà, perquè per la part de l’escola
Sant Feliu evidentment no es farà.
El Sr. Alcalde manifesta que és el preu que té mantenir l’edifici de la Cooperativa. Nosaltres
hem valorat que és important mantenir-lo. Si vostè estaria més per enderrocar-lo...
El Sr. Abel manifesta que hi ha opcions més favorables i seguir del que és el POUM el que
està marcat i el que es va aprovar. Senzillament. I crec que era un bon projecte el que hi
havia. I dir el que es farà d’aquí a 30 anys, o 20 anys, escolti, el poble ha canviat molt, en 15
o 20 anys pot canviar molt, o sigui... I qui sap a on estarem nosaltres.
El Sr. Alcalde manifesta que a veure, el concepte de modificació puntual del planejament no
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és una cosa que ens haguem inventat. De fet, el conseller diu que està fart de modificacions
de POUM, perquè... El POUM es fa però es pot modificar, perquè tu penses una cosa i quan
s’aprova el POUM resulta que han passat 7 anys.
El Sr. Abel manifesta que té un canvi d’usos –té un canvi d’usos– per exemple d’un terreny
municipal, com teníem al Mas Terrillo, que tampoc costaria res i seria un canvi d’usos. En lloc
de ser per a un geriàtric, doncs, anem a fer allà una sala polivalent. Aquesta seria una bona
opció.
El Sr. Alcalde manifesta que no caldria fer un canvi d’usos, però és que costaria el doble,
senzillament. Ens hem esforçat durant un any per poder tenir una sala de teatre a un cost
raonable. És així.
El Sr. Abel manifesta que això és el que diu vostè, però vostè avui encara no m’ha portat ni
un sol document ni una memòria valorada del que costaria.
El Sr. Alcalde per manifesta que és que no li portaré perquè no es pot portar. Sí, 3 milions
d’euros, ja li vaig dir. Això és el fitxatge que li vaig dir, posant una mica de conya, eh? És el
fitxatge de la portera del Núñez. O sigui, fer una sala de teatre per 3 milions d’euros, això no
té cap mèrit, o sigui, cap, ho fet qualsevol que tingui la possibilitat de fer-ho, ho pot fer i no té
cap mèrit perquè 3 milions d’euros és pràcticament un 40 per cent del pressupost municipal.
El Sr. Abel manifesta que això és el que diu vostè. No dóna cap paper ni cap document.
El Sr. Alcalde manifesta que escolti, jo estic parlant bé, Sr. Abel. És el que diu el tècnic, és el
que diu l’arquitecte i el que diuen de tots els teatres que es fan al voltant.
El Sr. Abel manifesta que sí, home, clar. Jo m’he molestat en mirar tots els teatres que s’han
fet i els costos que tenen.
El Sr. Alcalde manifesta que sí, i de 3 milions no baixa ni un.
El Sr. Abel manifesta que no, escolti, vostè el que està fent, l’obra aquesta, i ja entrem en el
tema de l’altra vegada, són uns 4.000 euros metre quadrat d’edificació, aquesta rehabilitació.
Números seus, eh? Els metres quadrats i el d’això. Escolti, una obra d’un teatre nou, segons
els costos de referència del Col·legi d’Arquitectes i que tenen diverses comunitats, que el
tenen, que això per internet es veu i surt, comptant després a més a més que he incrementat
molt perquè he incrementat el benefici industrial, l’IVA i un tant per cent més per no
equivocar-me, escolti, surt un teatre de 2.800 euros metre quadrat. I això, tots els que estan
aquí, a la sala, només han d’entrar en internet i mirar-ho i comprovar-ho, al que surten i el
que valen els teatres. O sigui, no vingui dient que costarà 3 milions. Si vostè vol fer un teatre,
clar, sortirà 3 milions si vol fer un teatre de 1.000 metres. Si vol fer 1.000 metres, sí. Però si
vostè vol fer un teatre amb la capacitat d’aquest, d’uns 500 metres, li costarà el mateix que
costa això, com a molt. Vull dir, això està claríssim. I si no, hagués fet una memòria valorada,
que és el que hagués hagut de fer, abans de tirar endavant tot aquest projecte que hi vol
tirar.
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. L’arquitecte municipal, que és en qui nosaltres confiem,
clarament ens demostra que fer el teatre nou, que necessita fer uns fonaments i necessita
una estructura...
El Sr. Abel manifesta que vostè sempre s’escuda en l’arquitecte, i a mi m’ha de presentar els
números que ha fet l’arquitecte. I quan em presenti els números...
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El Sr. Alcalde manifesta que és que, a veure, els polítics es basen en les decisions i en les
aportacions dels tècnics, i en els informes dels tècnics i els juristes. El dia que ens posem
nosaltres a fer d’arquitectes, malament, però això ja ho sap vostè.
El Sr. Abel manifesta que però com vostè sempre ha dit, fa falta primer, abans de prendre
decisions, memòries valorades com a mínim. I vostè, en aquest cas, no ho ha fet, ha pres
una decisió sense fer una memòria valorada de les opcions que hi ha.
El Sr. Alcalde manifesta que rehabilitar i ampliar la sala La Maresma, a part de disposar d’un
teatre a un cost raonable, té el benefici afegit, com hem dit, de recuperar un sector històric
del municipi, de preservar un edifici... Sí, no miri cap al cel, ja sé que a vostè potser no
l’importa, però a molta gent de Cabrera de Mar sí que li importa recuperar una part que si no
s’estaria degradant en els propers anys, millorar urbanísticament el centre del poble i
preservar la història. Això pensem que és una molt bona decisió. Però jo respecto que vostè
no hi estigui d’acord. És que ho sento, però...
El Sr. Abel manifesta que és que hi ha millors opcions, senzillament.
El Sr. Alcalde manifesta que no. I per què no les havia plantejat mai a ningú vostè? Va estar
quatre anys al govern, i en cap moment va plantejar fer un teatre. Mai, mai, mai en quatre
anys.
El Sr. Abel manifesta que perdoni, en aquell moment no hi havia diners per fer un teatre ni
per fer res. O sigui, no m’expliqui històries, home.
El Sr. Alcalde manifesta que ah, els mateixos que ara –els mateixos que ara– Sr. Abel.
El Sr. Abel manifesta que en aquell moment ni es va plantejar fer una sala polivalent en cap
moment, perquè no es podia.
El Sr. Alcalde manifesta que bé, però si era tan fàcil i tan evident...
El Sr. Abel manifesta que no, però és que tan evident és que vostè és al govern, i el govern
és el que havia d’haver pensat en això també, eh?
El Sr. Alcalde manifesta que d’acord, d’acord, molt bé.
El Sr. Abel manifesta que perquè té opcions, i vostè sap que hi ha aquells terrenys i que
podia fer-se, d’acord?
El Sr. Alcalde manifesta que val, molt bé. Gent per Cabrera vol comentar alguna cosa
respecte d’aquest punt? No? Molt bé, doncs, sotmetem el punt a votació. Vots a favor? Ah,
perdó. T’he preguntat primer, eh?
La Sra. Maria José Cortada i Manchado regidora no adscrita manifesta que, ah!!, perdó, no
m’he assabentat. Perdó, eh?
El Sr. Alcalde manifesta que sí, jo sempre t’he donat, en cada punt t’he donat a tu primer la
paraula. En tots.
La Sra. Cortada manifesta que perdó, no m’he assabentat. Vull dir la meva també.
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El Sr. Alcalde manifesta que val.
La Sra. Cortada manifesta que a veure, en aquest punt, sí que és cert que en el primer
moment, en què estava en el grup del govern, doncs per disciplina de grup vaig votar que sí.
Sempre he tingut els meus dubtes respecte a aquesta acció, tinc un parell de dubtes en el
projecte i tal i qual, i també ho vaig fer saber. I crec que ara, per realment, com a cosa meva,
de dir conseqüent amb mi, jo votaré en contra ara mateix en aquest projecte. Bé, en aquesta
modificació de POUM. Gràcies.
El Sr. Alcalde manifesta que val. Només que sapigueu que votar en contra d’això, en el teu
cas ara, implica que es tira enrere el projecte de la sala de teatre i tot el projecte de
recuperació del centre històric. Que ho sàpigues, val? I, no sé, cadascú és responsable,
evidentment, de les seves decisions. Gent per Cabrera no ha dit res, però si tothom manté el
vot que va tenir fa dos mesos i ningú, per responsabilitat, s’hi absté, això va enrere, d’acord?
Que se sàpiga, que ho sàpiga tothom, i ja ens encarregarem, evidentment, que se sàpiga el
perquè. Molt bé, doncs, vots a favor? Ah, perdó, val.
El Sr. Antoni García i Lozano del grup municipal de GxC manifesta que bona nit. Si no em
deixes parlar és igual, eh?
El Sr. Alcalde manifesta que com que no? Clar que et deixo parlar. Estic dient que ja us havia
donat la paraula.
El Sr. García manifesta que ah, sí, sí, val. No, escolta, a mi, quan s’està apel·lant a la
responsabilitat, i d’acord amb la responsabilitat, vam comentar el nostre punt de vista des del
punt de valoració econòmica, i va quedar claríssima la nostra posició, no se’ns pot acusar de
manca de responsabilitat d’una forma clara com ho està fent vostè. A mi em sembla bé que...
El Sr. Alcalde manifesta que no he dit manca de responsabilitat, he dit que a no ser que algú
per responsabilitat decideixi canviar el seu vot respecte al que va votar l’altra vegada, que és
possible, pot ser, algú es pot abstenir...
El Sr. García manifesta que estem en el mateix, Sr. Mir. No, no, que és igual, si algú no vol
actuar amb responsabilitat... Bé, faré servir el que diu el Sr. Mir. Sr. Mir, el nostre grup, si en
alguna cosa ha destacat és per intentar explicar sempre la seva posició. Inclús en una part
numèrica superior a la que vostè ha presentat els temes claus. Per tant, hem demostrat
sobradament la nostra responsabilitat en tots aquests temes. Per tant, no ens tiri a sobre que
depèn del que votem ara, aquesta responsabilitat...
El Sr. Alcalde manifesta que no ho tiro, estic intentant salvar el tema, un tema que ha estat
treballat durant un any intensament per part de l’equip de govern, d’acord?, i el que a partir
d’aquest moment, si això no queda aprovat, ja els dic que cada vegada que algú digui que
vol el millor per al poble, jo ho qüestionaré en públic. Senzillament és això. És així.
El Sr. García manifesta que jo, si és que vol, estic disposat a llegir el correu que ens hem
intercanviat vostè i jo sobre el teatre, quan li vaig demanar la documentació. Ho dic perquè si
negar-la és actuar amb responsabilitat, com vostè va fer, excepte que després em va acabar
trucant, que vostè això ho sap, encara que després, en un correu, em va comentar que no
se’n recordava de qui era el que havia trucat, i vostè ho tenia claríssim, que ara vostè parli
aquí de responsabilitat, quan vam tenir poquíssim temps per poder estudiar el tema... I
perquè jo em vaig esforçar i algú em va ajudar a què vostè em truqués, que ara vostè parli
així és que a mi em dol. És molt poca ètica, Sr. Mir, de veritat.
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El Sr. Alcalde manifesta que perdoni, el tema va durar un any, el que va tenir poc temps
relativament, que no va ser poc temps, van ser dues o tres setmanes com a mínim...
El Sr. García manifesta que jo sí, però algun membre no, eh?
El Sr. Alcalde manifesta que bé, però va ser el conveni, que el conveni plasma el que s’ha
estat negociant durant molt de temps. Vull dir, el tema... Sembla que ens haguem tret de la
màniga “farem un teatre a Cabrera rehabilitant la sala La Maresma, en dues setmanes pim
pam”. No, no, un any, un any de negociacions a la Cooperativa, un any informant a les
comissions informatives de com avançava la cosa, per què això, haurem de fer una
modificació puntual, ara la Cooperativa demana tal, nosaltres direm que no sé què. Això s’ha
anat informant de manera seqüencial durant un any. Quan ens acusin, de veritat, eh?, jo no
penso acceptar cap més, de veritat li dic, acusació de falta de voluntat d’informació, d’acord?
No, Toni, no, perquè, escolta, de veritat, us convido...
El Sr. García manifesta que miri, vull llegir el correu públicament.
El Sr. Alcalde manifesta que no m’amenacis amb llegir un correu, si m’és igual. Jo mai he
escrit res del que no pugui després fer-ho públic, jo no em penedeixo normalment de les
meves decisions, perquè solen ser bastant meditades. Vull dir, llegeix, és que no sé ni què
diu el correu però segur que no diu res del que em pugui penedir, en absolut. Vull dir, bona
voluntat, ens podem equivocar, podem crear comissions i arribar o no a consensos, no hi ha
l’obligació, però falta de voluntat de voler informar-los, de voler dialogar, això, miri, perquè no
quedi en paraules meves, els convido a què comparin el grau de diàleg i d’informació del
nostre ajuntament amb qualsevol altre ajuntament de la comarca. Quedarà parat, quedarà
parat, i jo no vull canviar això, jo vull seguir amb la dinàmica que tenim, que ens demaneu
una cosa...
(Veu de fons.)
No, Dani, no fem cap favor, però qualsevol cosa que demaneu us la donem. Qualsevol, no
us hem negat ni una, mai, val? Hi ha una reunió, falta un membre, i ens esperem. Hi ha una
reunió, falta un membre i el truquem –de l’oposició. És que fins aquí arribem. Llavors, si us
plau, no ens acusi de... No dic que ens donin les gràcies, però tampoc ens acusin del
contrari, per favor. Home.
El Sr. García manifesta que Sr. Mir, per acabar per la nostra banda, actuarem amb
responsabilitat i amb coherència amb el que vam votar, i li he de dir més: no estar al govern
no vol dir no tenir raó, eh?, no estar al govern vol dir no prendre les decisions que tu voldries
prendre. Li ho dic perquè sembla en les seves explicacions que hi ha dues maneres de fer,
malament i la de vostè. No, perdoni, de veritat, ha d’arribar a entendre, i és quan ens
entendrem millor, que no estar al govern no vol dir no tenir raó. Votar en contra del que vostè
proposa avui és una decisió de grup perquè tenim un concepte de la gestió econòmica i del
poble diferent al seu, no és res més que això, Sr. Mir, de veritat. Si no estàs al PDeCAT, estic
al govern i aixeco la mà.
El Sr. Alcalde manifesta que no es tracta d’estar al govern o no, es tracta d’aportar
arguments o no, i nosaltres hem aportat arguments...
El Sr. García manifesta que perdoni...
El Sr. Alcalde manifesta que espera un moment, home! Si no dic que no. Nosaltres hem
aportat arguments claríssims a favor, i quins són els avantatges de què es faci aquesta
actuació de tirar endavant el conveni amb la Cooperativa, que és disposar ja –ja– a curt
termini, d’un teatre en el centre del poble, adequat a les condicions i requeriments de les
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companyies d’arts escèniques que tenim, les entitats que tenim, a les necessitats reals del
poble. Que a més comporta beneficis afegits a nivell urbanístic, a nivell històric de
preservació del patrimoni, de recuperació de la història. Nosaltres hem aportat tots aquests
arguments. L’argument que m’he trobat a l’altra banda ha estat divers, però centrat en què hi
ha altres alternatives, i les altres alternatives creiem que són inassumible econòmicament i
que si hi eren ja hi eren abans, i mai ningú les havia dites. Per tant, sí que sembla que dius,
ostres, per no donar-los la raó, anem a dir..., va, què podem dir? Que hi ha altres
alternatives, o que aquesta sortirà molt cara. No hi ha arguments que contrastin els
arguments que ha portat en el seu moment el govern. I ara –i ara– a sobre, hi haurà un vot
que no tindrà absolutament cap argument més que el de fer mal. Llavors, per això he apel·lat
a la responsabilitat.
La Sra. Cortada manifesta que no serà per mi que ho diu.
El Sr. Alcalde manifesta que sí, clar.
La Sra. Cortada manifesta que doncs, no és així. Sóc molt...
El Sr. Alcalde manifesta que home, sí, està claríssim.
La Sra. Cortada manifesta que no, sóc coherent i sé per què voto en contra, i no per
qüestions de revenja.
El Sr. Alcalde manifesta que home, és evident. Fa dos mesos es va votar a favor, i ara
votaràs en contra. I saps les conseqüències que tindrà això, Putxi, saps les conseqüències
que tindrà.
La Sra. Cortada manifesta que no, ja saps que a més a més tenia molts dubtes respecte a
això. Ara sóc lliure de votar segons els meus criteris.
El Sr. Alcalde manifesta que sempre ho has sigut.
La Sra. Cortada manifesta que bé, no, la disciplina...
El Sr. Alcalde manifesta que mai ningú t’ha dit que votessis una cosa...
La Sra. Cortada manifesta que no, la disciplina de grup...
El Sr. Alcalde manifesta que això no ha existit mai, això que dius, disciplina de vot, mai ho
hem dit, mai.
La Sra. Cortada manifesta que val. Podia haver votat en contra en el moment de votar?
El Sr. Alcalde manifesta que no, però tu has pogut manifestar sempre...
La Sra. Cortada manifesta que ah... Ara potser sí, no?
El Sr. Alcalde manifesta que però si no has manifestat mai cap...
La Sra. Cortada manifesta que puc votar segons els meus criteris. Que puc estar
equivocada? És possible, però jo tinc els meus criteris i voto segons aquests.
El Sr. Alcalde manifesta que no, jo dic que això farà mal, ja està, no passa res. És evident
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que farà mal, punto.
El Sr. García manifesta que una última cosa. Per a les persones que no van estar en l’últim
ple, on es va aprovar el conveni amb la Cooperativa, Gent per Cabrera va fer una lectura
acurada del seu punt de vista. Lamento no haver-lo dut avui per poder tornar-ho a fer, però si
mirem vostès l’acta de l’últim ple, podran veure quins són els arguments nostres. Avui no ho
hem dut. Ho dic perquè si no sembla que d’una forma..., mira, avui votarem que no. No, no
és el nostre cas, eh?
El Sr. Alcalde manifesta que no, no, si ho tenim clar això. Va, doncs, votem, no perdem...
El Sr. Secretari manifesta que previ a la votació, informar que aquest punt requereix majoria
absoluta, és a dir, com que és un tema de modificació de planejament general, de
conformitat amb l’article 47 de la Llei de bases de règim local, hi ha d’haver més..., o sigui,
es necessita més la majoria absoluta. És a dir, en aquest cas, com a mínim 6 vots a favor,
d’acord? Per tant, votació?
Sotmès l’assumpte a votació el Consistori per 6 vots en contra (3 GxC, 1 PSC, 1 AI-CM i 1
de la regidora no adscrita) i 5 vots a favor (3 PDeCAT i 2 ERC), no aprova la proposa
corresponent a l’aprovació provisional de la modificació puntual del POUM de Cabrera de
Mar, P.A-5 Plaça de la Cooperativa.
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Gràcies.
5. SERVEIS
5.1. DELEGACIÓ DE LES COMPETÈNCIES A FAVOR DEL CONSELL COMARCAL DEL
MARESME PER AL SERVEI DE NETEJA DE LA PLATJA
Passem al següent punt, que és el punt 5.1, la delegació de les competències a favor del
Consell Comarcal del Maresme per al servei de la neteja de la platja. Ens presenta aquest
punt l’Enric Mir, regidor d’Obres, Serveis, Sostenibilitat, Comunicació i Participació
Ciutadana. Endavant.
El Sr. Enric Mir i Nuet del grup municipal d’ERC manifesta que bon vespre a tothom. En
aquest punt es tracta que actualment el servei de neteja de la platja l’està fent l’empresa
URBASER. Aquesta empresa tenia un contracte de dos anys més un any prorrogable, i
finalitzava aquest estiu. Llavors, s’ha considerat que seria bo poder fer aquest servei per part
del Consell Comarcal del Maresme, que té una empresa que es diu RESMAR, que fa aquest
servei. Es considera que és una bona solució en cedir la delegació de competències per un
any al consell comarcal, perquè ens doni el servei i així poder potenciar un millor servei i
mancomunar alguns contractes per fer-los més econòmics i millors. Per aquest motiu, el que
demanem és aprovar el conveni de delegació de les competències de l’Ajuntament de
Cabrera a favor del Consell Comarcal del Maresme per a la prestació del servei en matèria
de neteja de platges durant un any. Gràcies.
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, gràcies a tu, Enric. Alguna cosa a comentar, Putxi?
La Sra. Maria José Cortada Manchado regidora no adscrita manifesta que no, simplement
que m’abstindré en aquest punt.
El Sr. Alcalde manifesta que Dani, del Partit dels Socialistes de Catalunya?
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El Sr. Daniel Meroño Lombera del grup municipal del PSC manifesta que sí. Aquest conveni
no l’hem rebut. Jo m’hi abstindré també perquè el tema dels serveis mancomunats que
vénen del consell comarcal jo els entenc positius per a un ajuntament, quan o bé tu no tens
especialistes en el tema, no tens tècnics, per exemple en tot el tema d’ensenyament, o
perquè és una millora a nivell econòmic pressupostari. En principi, a nivell econòmic no és
una millora, i pel que va dir ahir a la junta de portaveus el Sr. Abel, a nivell tècnic era una
cosa que estava bastant controlada. Però hi insisteixo, com que no tinc..., no he pogut veure
el conveni, doncs, en aquest punt m’hi abstindré.
El Sr. Mir manifesta que aquest tema, nosaltres vam tenir abans una reunió amb
l’Ajuntament de Vilassar, i l’empresa URBASER està fent el nostre i el de Vilassar. Llavors, a
ella li va molt bé. A Vilassar han utilitzat les pròrrogues, i segurament a l’any ja s’acaba la
pròrroga. Llavors, una de les solucions era fer-ho a través... Se’ls va plantejar també fer-ho
amb el consell comarcal, però van dir que de moment els interessava perquè els preus que
hi havia eren millors que els preus que donen ara. Llavors, vam dir: “Bé, fem nosaltres durant
un any amb el consell comarcal”, i per això ho fem durant un any, perquè després, en fer
Cabrera i Vilassar, que està molt més, és un tema econòmic que ens pot ser molt més
beneficiós. I a part, el preu que hem aconseguit nosaltres és el mateix preu que ens donava
l’empresa, que si ara feia una oferta era més car, que ja ho vam preguntar, val?
El Sr. Alcalde manifesta que val. Sr. Abel, d’Alternativa Independent Cabrera de Mar?
El Sr. Antoni Abel Nuri del grup municipal d’AI-CM manifesta que bé, l’Enric ha dit més o
menys, ha vingut a dir que d’aquí a un any pot ser que es torni a portar la mateixa empresa,
URBASER, i deixem el consell comarcal, o no?
El Sr. Mir manifesta que podem licitar-ho o seguir amb les competències.
El Sr. Abel manifesta que a veure, el problema està en què això no sé per què s’ha trigat
tant, perquè si se sabia que vencia la licitació, com és que s’ha retardat tant?
El Sr. Mir manifesta que havia d’haver anat al Ple de maig, però el consell comarcal, per un
tema, per abaratir el cost, ens van tardar a fer la proposta, i a l’últim ple no havia arribat
encara el conveni. Per aquest motiu.
El Sr. Abel manifesta que nosaltres tenim molts dubtes que realment el servei segueixi sent
com el que tenim fins ara.
El Sr. Mir manifesta que estarem a sobre, Abel. Intentar que sigui tan bo o millor.
El Sr. Abel manifesta que el que sí està clar és que ha de ser per un any.
El Sr. Mir manifesta que sí, és el que aprovem avui.
El Sr. Abel manifesta que i d’aquí a un any suposo que es tornarà a passar per ple, o ja va
per Junta de Govern?
El Sr. Mir manifesta que no, això ja ho parlarem.
El Sr. Abel manifesta que no, no ho parlarem. No, d’aquí un any...
El Sr. Alcalde manifesta que si és per un any, la valoració de competències es torna a fer.
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El Sr. Abel manifesta que si s’ha de fer la renovació, passa per ple o passa per junta de
govern?
El Sr. Alcalde manifesta que per ple.
El Sr. Mir manifesta que per ple.
El Sr. Abel manifesta que per ple? Val. Doncs, bé, en aquest cas donarem un vot de
confiança per veure què és el que passa, però tenim molts dubtes, eh?
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Gent per Cabrera?
El Sr. Antoni García Lozano del grup municipal de GxC manifesta que sí, hola, Enric. Quasi
que ja m’ho has contestat tot, eh?, amb el que has acabat dient. Bé, aquí a nosaltres una
mica ens preocupava que... Jo us demanaria un petit favor, no?, que és que amb aquestes
coses que tenen una connotació econòmica, si és que podíem... Perquè clar, tot el que ja
presentem es basa molt en fonaments de dret, que a mi em sembla bé, clar, no es pot actuar
contra el dret. Però si sempre penséssim en una decisió econòmica, què és el que allà es
guanya i què és el que allà es perd, doncs, home, és molt més senzill, no?
A mi el que em preocupa, si és que seguim allà, al consell, és que aquesta societat que s’ha
creat és 51 per cent capital privat, que a mi em sobta. Vol dir que ho estàs passant...
El Sr. Alcalde manifesta que no.
El Sr. García manifesta que bé, jo he llegit que era 51 per cent CESPA i 49 per cent el
consell.
El Sr. Alcalde manifesta que a totes les empreses mixtes del consell comarcal, el consell
comarcal té minoria.
El Sr. García manifesta que bé, doncs, a mi em sobta perquè bàsicament vas a parar a una
gestió privada que pot incrementar el cost. A veure, en aquest moment estem encarint al
voltant de l’1,7 sobre el que pagàvem. Jo és que desconeixia que si renovaves ara, el cost
era molt més superior.
El Sr. Mir manifesta que sí, Toni, però era perquè feien Cabrera i Vilassar. Saps què vull dir o
no? Llavors, això és el que feia.
El Sr. García manifesta que sí. Val. Molt bé, doncs, únicament això, ja ho has contestat tot.
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Doncs, sotmetem aquest punt a votació.
Vots a favor?
El Sr. Secretari manifesta que 5 vots a favor. A veure, vots a favor, repetim, i...
El Sr. Alcalde manifesta que vots a favor?
Abstencions?
El Sr. Secretari manifesta que queda aprovada per 6 vots a favor (3 PDeCAT, 2 ERC i 1 d’AICM), i 5 abstencions (1 regidora no adscrita, 1 PSC i 3 GxC) la proposta que és del tenor
literal següent:

31

“Identificació de l’expedient
Expedient 2017/609, relatiu a la delegació al Consell Comarcal del Maresme del servei de
neteja de la platja.
Fets
1. En data 25 de juny de 2014, la Junta de Govern Local va adopta l’acord següent:
“Declarar vàlida la licitació i adjudicar el contracte de servei de neteja de la platja de Cabrera
de Mar a l’empresa URBASER, S.A., amb NIF A-79524054, per un import total, IVA inclòs de
93.609,40 € pels 2 anys de durada del contracte i un preu hora serveis extraordinaris, IVA
inclòs de 104,79 €, tot d’acord amb el Plec de clàusules administratives particulars, Plec de
prescripcions tècniques particular i l’oferta presentada. Durada del contracte 2 anys. Es
podrà prorrogar pel període d’un any”.
2. En data 30 de juny de 2014 es va formalitzar el contracte de prestació del servei de neteja
de la platja de Cabrera de Mar amb la mercantil URBASER, S.A.
3. En data 26 d’abril de 2016, la Junta de Govern Local va acordar “prorrogar per un any la
vigència del contracte formalitzat en data 30 de juny de 2014, subscrit amb la mercantil
Urbaser, S.A. , amb NIF A-79524054, per a la prestació del servei de neteja de la Platja de
Cabrera de Mar, de conformitat amb la clàusula tercera del contracte inicial”. Que aquest
contracte formalitzat en data 30 de juny de 2014 no pot ser objecte de cap altre pròrroga.
4. Atès que des del dia 1 d’octubre de 2016 el Consell Comarcal del Maresme realitza la
gestió de la recollida de residus, neteja viària, neteja de platges i gestió de deixalleries de
forma delegada, per part dels Ajuntament de la comarca del Maresme, mitjançant l’empresa
mixta Residus del Maresme Societat Limitada (RESMAR, S.L.).
5. Vist el pressupost de neteja de platges del municipi de Cabrera de Mar remès pel Consell
Comarcal del Maresme.
6. Vist la proposta de Conveni de Delegació de competències de l’Ajuntament de Cabrera en
favor del Consell Comarcal del Maresme, per a la prestació del servei en matèria de neteja
de platges que consta a l’expedient administratiu.
Fonaments de Dret
1. L’article 36.1 de la Llei de Bases de Règim Local en la seva nova redacció donada per
l’article 13 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració local conforme són competències pròpies de la diputació o entitat equivalent
les que li atribueixin en aquest concepte les lleis de l’Estat i de les comunitats autònomes en
els diferents sectors de l’acció pública i, en tot cas, “La prestació de serveis públics de
caràcter supramunicipal i, si s’escau, supracomarcal i el foment o, si s’escau, la coordinació
de la prestació unificada de serveis dels municipis del seu àmbit territorial respectiu. En
particular, assumeix la prestació dels serveis de tractament de residus en els municipis
de menys de 5.000 habitants...”.
2. L’article 85 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 determina que “Correspon a la comarca realitzar
activitats i prestar serveis públics d'interès supramunicipal. Li correspon també assegurar
l'establiment i l'adequada prestació dels serveis municipals en el territori de la comarca i
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l'exercici de les competències municipals, en els termes establerts per la Llei de
l'organització comarcal de Catalunya i per la legislació de règim local”.
Per tot això es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
1. Aprovar el conveni de delegació de les competències de l’Ajuntament de Cabrera en favor
del Consell Comarcal del Maresme per a la prestació del servei en matèria de neteja de
platges.
2. Autoritzar a l’Alcalde de l’Ajuntament de Cabrera a signar el Conveni de Delegació de
competències de l’Ajuntament de Cabrera en favor del Consell Comarcal del Maresme, per a
la prestació del servei en matèria de neteja de platges que consta a l’expedient administratiu.
L’alcalde
Jordi Mir Boix
Cabrera de mar, 7 de juliol de 2017”
5.2. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL
MARESME I L’AJUNTAMENT DE CABRERA DE MAR PER L’ENCÀRREC D’UN ANÀLISI
ESTUDI DE DOCUMENTS DEL “PACTE PER A LA MOBILITIAT SOSTENIBLE DEL
MARESME” PRESENTAT PEL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT AL
CONSELL COMARCAL DEL MARESME
Passem al següent punt, que és el 5.2, que és l’aprovació, si escau, del conveni entre el
Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Cabrera de Mar, per l’encàrrec d’una anàlisi
estudi de documents del Pacte per a la Mobilitat Sostenible del Maresme, presentats pel
Departament de Territori i Sostenibilitat al Consell Comarcal del Maresme.
Bé, això es va aprovar en un consell d’alcaldes per la unanimitat dels 30 municipis de la
comarca, que s’encarregués aquest estudi i, per tant, es contractés una persona per fer-lo,
per dur-lo a terme, que és per recollir totes les peticions detallades de cada municipi dins de
l’estudi més genèric, més ampli, del Pla de Mobilitat de la comarca, que afecta temes de
transport públic, tant de bus com ferroviari, connexions viàries, a la carretera Nacional II, al
futur trasllat de la Nacional II a l’autopista, etcètera. Tot això, que porta treballant-se per part
de la Generalitat, concretament del Departament de Territori i Sostenibilitat, doncs, se’ls va
presentar a la comarca, cada municipi ha dit una miqueta la seva, i ara es tracta, com dic, de
confegir aquest estudi que reculli aquestes peticions per traslladar-ho a la Generalitat i tirar
endavant tot l’estudi de mobilitat que ja està previst fer de manera immediata.
Llavors, això té un cost d’11.000 i escaig euros, i es va decidir que es pagués en proporció al
nombre d’habitants que té cada municipi i, per tant, a Cabrera estem parlant, tot això que
estic dient és perquè hem de pagar 120 euros, per contribuir a la contractació de la persona
que ha de fer aquest estudi de mobilitat.
Bé, algun comentari a fer per part de...? Regidora no adscrita, endavant.
La Sra. Maria José Cortada Manchado regidora no adscrita manifesta que a veure, jo,
segons he entès, aquest pacte de mobilitat ja s’està portant a terme. És cert que suposo que
tots els pobles han fet arribar a la Generalitat tot allò que volen en aquest sentit. Llavors,
penso que si és responsabilitat de la Generalitat, que és un projecte d’ells, de l’Alt Maresme,
fer un estudi i que és una decisió supramunicipal, no ho veig, o almenys ho entenc d’aquesta
manera. Aleshores diu, sí, són 120 euros. Val. A Cabrera pot pensar: bé, és que només són
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120 euros. Bé, es poden fer moltes coses amb 120 euros. Es poden... Al Banc d’Aliments,
pots pagar un mes una família. No sé, trobo que fer una despesa per un estudi, sobre un
estudi, que ja està tal, doncs, no ho veig coherent. No sé si m’explico bé, però ho entenc així.
El Sr. Allcalde manifesta que torno a explicar-ho, a veure si potser no ha quedat prou clar. A
veure, la Generalitat li demana al consell comarcal que tota aquella documentació que s’ha
recopilat dels municipis, li centralitzi d’alguna manera i li plasmi en un únic document, val? I
el consell comarcal ho planteja al consell d’alcaldes, i els alcaldes dels 30 municipis estan
d’acord amb què com que el consell comarcal no té capacitat de generar ingressos propis,
quan ha de fer una cosa que no està pressupostada ni prevista, el que fa és la col·laboració,
demanar la col·laboració dels ajuntaments. I això és el que estem fent en aquest cas.
Bé, pots votar el que vulguis, evidentment, però no tindria en aquest cas... Bé, no entenc no
votar a favor d’una proposta que beneficia tota la comarca, i a Cabrera en particular, i que es
tracta d’un finançament ínfim. Però bé, d’acord. El Sr. Meroño? No vol res a comentar?
Antoni Abel?
El Sr. Antoni Abel i Nuri del grup d’AI-CM manifesta que a veure, vostè està al consell
comarcal, oi?
El Sr. Alcalde manifesta que sí.
El Sr. Abel manifesta que potser a mi la memòria em falla, potser, però jo juraria que un
projecte com aquest ja estava. Sobre el 2005-2006, segur.
El Sr. Alcalde manifesta que no, un projecte no, és l’estudi i diagnòstic...
El Sr. Abel manifesta que no, un estudi. Hi estava, perquè me’n recordo d’haver-lo llegit,
me’n recordo. No estava a l’ajuntament, no estava per aquí, però...
El Sr. Alcalde manifesta que no, no, si l’hem enviat per correu. A veure, dins del marc de
tanta desinformació i d’ocultació d’informació, en què els tenim castigats sistemàticament a
vostès, els vam enviar un document que pesava un huevo, que no sé si va poder-se enviar
per e-mail o ho vam haver de fer per Wetransfer, on sortia detallat tot l’estudi de mobilitat de
la comarca del Maresme. Fa dos, tres, quatre mesos com a molt. Se’ls va enviar a cadascun
de vostès, a petició, em sembla, del Sr. Meroño. Vull dir que l’estudi, i tant que existeix. Jo
recordo l’any 2011, com a regidor, haver anat a la Generalitat a negociar o a traslladar les
peticions de Cabrera de Mar, que no volíem que es trinxés el territori, etcètera. Prèviament
ho havíem treballat en el meu grup polític... Vull dir que està treballadíssim tot això. Ara es
tracta de confegir aquest document, per fer-ho ho ha de fer un enginyer, s’ha de contractar
un enginyer que reculli tot això, i que la Generalitat ens ha demanat, si us plau, feu-ho
vosaltres perquè nosaltres no tenim ni temps ni recursos, i li ha demanat al consell comarcal.
El consell comarcal no té ni temps ni recursos i ho ha demanat als ajuntaments. Ja està, és
així.
El Sr. Abel manifesta que home, el que passa és que es van fent projectes, es van fent
projectes que costen diners, i això és el que passa.
El Sr. Alcalde manifesta que el projecte ja està fet.
El Sr. Abel manifesta que bé, és igual. Mai s’ha acabat de portar a termini.
El Sr. Alcalde manifesta que bé, però ara justament estan treballant, el conseller Rull està
treballant més que mai ningú perquè això tiri endavant com abans millor. Vull dir, no posem
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pals a les rodes quan hi ha una voluntat política de millorar la comarca. Dic jo, eh?, no sé.
El Sr. Abel manifesta que sí, el que passa és que aquests projectes no es tiren endavant,
normalment no es tiren endavant, com no s’ha tirat endavant el tren orbital, com no s’ha tirat
endavant el tramvia que passa per la costa, com no s’ha tirat la RENFE de la costa, com la
Nacional II segueix estant aquí baix sense alternativa, que havia de ser un passeig.
El Sr. Alcalde manifesta que Sr. Abel, l’actual govern de la Generalitat, i més en concret
l’actual conseller de Territori i Sostenibilitat, Sr. Josep Rull, té la ferma voluntat de tirar
endavant això. Ha vingut dues vegades en aquest últim any a la comarca per parlar amb tots
els alcaldes i per presentar el que estan fent i estan treballant, i hi ha una persona que no és
el conseller, que és el Sr. Ricart Font, secretari de Mobilitat, que és un dels millors
professionals que tenim la sort de tenir en aquest país, que domina de manera excepcional
tots els temes de mobilitat, i que s’ho ha currat moltíssim, que ha fet un diagnòstic, que ha fet
una estratègia, que ha presentat un projecte, i ara estem a punt que això pugui començar a
veure la llum.
El Sr. Abel manifesta que val. I ens convertirà la Nacional II en un passeig? Pregunto.
Demanarà a Cabrera de Mar que li converteixi en un passeig...
El Sr. Alcalde manifesta que la pacificació és un dels temes, la pacificació de la Nacional,
clar. Cada tram és diferent. Sí, sí.
El Sr. Abel manifesta que però és que ahir no va dir vostè exactament això. Va dir: “Bé,
mirarem que ens arreglin els laterals.”
El Sr. Alcalde manifesta que arreglar els laterals és una cosa. Dins del projecte aquest ja
parla de la pacificació de la Nacional II.
El Sr. Abel manifesta que un passeig és un passeig, hi ha uns vials d’aquests de velocitat
reduïda, 30 per hora, o 40 com té Mataró...
El Sr. Alcalde manifesta que sí, quan es traslladi el trànsit de la Nacional a la part de dalt,
integrant-ho dins dels terrenys de l’autopista, que és el que està previst, doncs, llavors la
Nacional en tots els trams del Baix Maresme es podrà pacificar, sí.
El Sr. Abel manifesta que llavors ho tenim difícil.
El Sr. Alcalde manifesta que bé, noi, però no depèn de mi. Si no es fa, no em digui a mi..., no
em demani responsabilitats a mi. Gent per Cabrera vol comentar alguna cosa?
La Sra. Anna Maluquer i Ferrer del grup municipal de GxC manifesta que no, només el tema
aquest de l’estudi, en fi, ens costa poc. Suposo que tot això servirà perquè Cabrera surti
guanyant i perquè els nostres sectors i la nostra zona agrícola i la Nacional, tot això sigui
valorat i conservat. En fi, hi votarem a favor.
El Sr. Alcalde manifesta que sí. Molt bé, doncs, va, sotmetem aquest punt a votació.
Vots a favor?
Abstencions?
El Sr. Secretari manifesta que queda aprovada per 10 vots a favor (3 PDeCAT, 2 ERC, 3
GxC, 1 PSC i un d’AI-CM) i 1 abstenció de la regidora no adscrita, la proposta que és del
tenor literal següent:
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“Expedient número 2017/774, relatiu al conveni entre el Consell Comarcal del Maresme i
l'Ajuntament de Cabrera de Mar encàrrec d'un anàlisi estudi documents del "Pacte per la
mobilitat sostenible del Maresme" presentats pel Departament de Territori i Sostenibilitat al
Consell Comarcal.
Fets
1. Seguidament es dóna compte del conveni de entre el Consell Comarcal del Maresme i
l'Ajuntament de Cabrera de Mar encàrrec d'un anàlisi estudi documents del "Pacte per la
mobilitat sostenible del Maresme" presentats pel Departament de Territori i Sostenibilitat al
Consell Comarcal.
2. Atès que l’Ajuntament de Cabrera de Mar te interès en adherir-se a l’esmentat conveni
per tal de poder gaudir dels acords establerts.
3. El 4 de juliol de 2017 s’ha emès l’informe de consignació favorable a la despesa
esmentada.
Fonaments de dret
Llei 7/1985 de bases de règim local així com de les seves infraestructures, segons l’article
66.2 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.
Atès que l’article 143.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic
determina que “Les administracions han de cooperar al servei de l’interès general i poden
acordar de manera voluntària la forma d’exercir les seves competències respectives que
serveixi més bé aquest principi”. I l’apartat segon conforme “La formalització de relacions de
cooperació requereix l’acceptació
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
En base als antecedents exposats es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer: Aprovar el conveni entre el Consell Comarcal del Maresme i l'Ajuntament de Cabrera
de Mar encàrrec d'un anàlisi estudi documents del "Pacte per la mobilitat sostenible del
Maresme" presentats pel Departament de Territori i Sostenibilitat al Consell Comarcal.
Segon: Notificar el present acord al Consell Comarcal del Maresme.
Tercer: Facultar a l’Il·lm. Sr. Alcalde tant àmpliament com sigui menester i en dret es
requereixi per a l’efectivitat dels presents acords, en especial a la signatura de l’esmentat
conveni.”
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé.
6. SERVEIS SOCIALS
6.1. APROVACIÓ CONVENI COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL
MARESME I L’AJUNTAMENT DE CABRERA DE MAR PER A L’ESTABLIMENT DE LES
CONDICIONS DE GESTIÓ I FUNCIONAMENT DELS AJUTS INDIVIDUALS DE
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MENJADOR PER NECESSITATS SOCIOECONOMIQUES I/O GREOGRÀFIQUES DEL
MUNICIPI
Passem al punt 6.1, que és l’aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell
Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Cabrera de Mar, per a l’establiment de les
condicions de gestió i funcionament dels ajuts individuals de menjador per necessitats
socioeconòmiques i/o geogràfiques del municipi.
Bé, aquí el que es proposa, la Generalitat li diu al consell comarcal que ha de signar un
conveni amb cadascun dels ajuntaments, si més no amb els de l’àrea bàsica dels serveis
socials, que són els de menys de 20.000 habitants, per al finançament de les beques
menjador. Això no comporta cap canvi, en el sentit que seguirà sent l’Ajuntament de Cabrera
de Mar qui pagui les beques menjador a les escoles del municipi, com es feia fins ara.
Inicialment hi havia un únic model de conveni, segons el qual el consell comarcal pagava
directament a les escoles, aquest no ens va agradar en el seu moment, per això vam retirar
aquest punt de l’ordre del dia, i quan han vist que hi havia diversos municipis que volien
seguir pagant directament ells, el que ha fet el consell comarcal és fer un segon model de
conveni que incorpora aquesta possibilitat, que és la que nosaltres veníem fent i per la que
apostem, que és que el consell comarcal cedirà els diners que rebi de la Generalitat a
l’ajuntament, i l’ajuntament serà qui pagui a les escoles. D’acord?
Algun comentari que vulgueu fer? Primer la Putxi. Sí?
La Sra. Maria José Cortada Manchado regidora no adscrita manifesta que a veure, segons
conversa que he tingut abans amb tu, he entès que la Generalitat obligava a fer un pacte al
Consell...
El Sr. Alcalde manifesta que sí, li ha demanat al consell comarcal que faci un conveni amb
cada ajuntament.
La Sra. Cortada manifesta que sí. I que en aquest sentit, si no s’aprovava això, no cobraria
Cabrera directament. O sigui, la Generalitat no pagaria. O sigui, si nosaltres no ens
adherim... Això és el que m’ha explicat.
El Sr. Alcalde manifesta que sí.
La Sra. Cortada manifesta que jo això ho poso en dubte, perquè que em digui que la
Generalitat no pagarà les beques si Cabrera no s’adhereix al Consell Comarcal, no ho acabo
d’entendre.
El Sr. Alcalde manifesta que a veure, les coses funcionen de la següent manera: a Benestar
Social hi ha un contracte programa de la Generalitat, el qual s’aplica donant-li, transferint-li
els diners al Consell Comarcal, i el Consell Comarcal, un cop centralitza tot allò els reparteix
als ajuntament, i els ajuntaments ho han de justificar. O sigui, el consell comarcal és una
administració intermèdia, que fa, que concentra tota la feina que hauria de fer la Generalitat
en cada ajuntament, per tal de no fer-ho amb 947 ajuntaments, en aquells temes que són
genèrics el que fa és tractar-ho directament amb cada consell comarcal, i els consells
comarcals, que tenen una estructura administrativa, ho tracten tot amb els municipis que
integren cada comarca. El sistema de treball és aquest.
La Generalitat ha demanat que per al tema beques menjador, per evitar que hi hagi
ajuntaments que triguen més a pagar les escoles i tal, que sigui el Consell Comarcal qui ho
agafi, i que signi convenis amb els ajuntaments per lligar el tema. Que nosaltres diem que no
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volem signar aquest conveni? Molt bé, doncs, hi haurà 946 municipis que hauran signat el
conveni i Cabrera de Mar no. No passa res. I segurament sí que pagarà la Generalitat, però
jo no em veuré capaç de donar l’explicació, eh?
La Sra. Cortada manifesta que sempre s’ha fet així. Bé... A veure, a mi el que m’ha dit és que
la Generalitat no pagaria aquestes beques si Cabrera no s’adhereix al consell comarcal.
El Sr. Alcalde manifesta que clar, correríem el risc, o igual ho acabaria pagant, però...
La Sra. Cortada manifesta que fins ara s’ha estat fent, la Generalitat és la que paga, però
l’ajuntament té partida i paga les beques, i jo crec que hauria de continuar d’aquesta manera.
El Sr. Alcalde manifesta que no, no, paga les beques menjador, i després rep els diners de la
Generalitat.
La Sra. Cortada manifesta que rep els diners de la Generalitat directament.
El Sr. Alcalde manifesta que ara a través del consell comarcal. És el que estic dient. Si
deixarien de pagar-nos-ho si no signéssim el conveni o no, no ho sé, però quines ganes...
Perdó, eh?, no ho entenc, però bé, ho respecto. Dani, endavant.
El Sr. Daniel Meroño i Lombera del grup municipal del PSC manifesta que jo, jo, que no
estic parlant gaire avui, però de tant en tant sí que vull dir alguna cosa, eh?
Bé, vagi per endavant que no puc votar a favor perquè un altre conveni amb el consell
comarcal que no hem vist, i vagi per endavant, no sé si li dic a vostè o al secretari, no votaré
res a favor d’un document que no pugui llegir. Jo crec que això és de sentit comú, i no l’hem
rebut, aquest conveni. Per tant, estava entre l’abstenció i el vot en contra.
Jo li faig confiança a vostè amb això que acaba d’explicar. Això que acaba d’explicar és
suficientment greu com perquè no es retardin els ajuts. Vostè és el conseller de Serveis
Socials del consell comarcal, entenc que sap del que està parlant. La Putxi era la regidora de
Serveis Socials, o sigui que també és un debat interessant entre vostès dos...
El Sr. Alcalde manifesta que no, però tot això no cau a la meva àrea, el tema aquest, eh?
Cau a Educació i Joventut.
El Sr. Meroño manifesta que cau a Educació i Joventut. El meu vot serà abstenció, i
repeteixo, no votaré a favor res que no pugui llegir. Vull dir, per principis.
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. El Sr. Antoni Abel, d’Alternativa Independent Cabrera
de Mar?
El Sr. Antoni Abel i Nuri del grup municipal d’AI-CM manifesta que ens abstindrem, perquè no
sabem el que votem. Per tant...
El Sr. Alcalde manifesta que m’explico fatal, ja ho veig. Em sap greu, eh? M’hi esforço, eh?,
de veritat. No sé si em quedaran gaires ganes de seguir-me esforçant, però jo de moment
m’hi esforço.
El Sr. Abel manifesta que miri, escolti, aquest dematí encara he rebut informació, que
precisament me l’ha passat l’Enric. Home, aquest dematí estava rebent un correu amb
informació de coses que no teníem. Això no és correcte. I després, a precs i preguntes...
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El Sr. Alcalde manifesta que això ja li he explicat amb detall, Sr. Abel.
El Sr. Abel manifesta que ja li faré una reflexió
El Sr. Alcalde manifesta que no ens ho retregui a nosaltres això, si us plau, jo li ho he explicat
amb detall. Vostè coneix la realitat, perquè ja estat quatre anys regidor. No li retregui al
govern el fet que si no li arriba un document, si us plau, perquè més esforç, de veritat... O
sigui, de veritat, algú em podrà empatar en això, però superar-me, li asseguro jo que no.
Segur, segur.
El Sr. Abel manifesta que miri, escolti, vostè al seu programa, una de les coses de què
parlava era de transparència, “nosaltres farem molta transparència”. Jo no volia entrar en
aquest tema, però ja que estem posats, doncs, així no he de fer-ho després, a precs i
preguntes. Transparència vol dir tenir tota aquesta documentació a la web de l’ajuntament, i
resulta que han passat ja dos anys que estan en el govern, ja s’havia començat en el govern
anterior per la nova web, i encara tot això no està.
El Sr. Alcalde manifesta que després parlarem de la web.
El Sr. Abel manifesta que tot això hauria d’estar al portal.
El Sr. Alcalde manifesta que estarà.
El Sr. Abel manifesta que hauria d’estar, i poder accedir-hi nosaltres, i no solament nosaltres
sinó tots els que estan aquí.
El Sr. Alcalde manifesta que sí, hi estarà, hi estem treballant, després els informaré.
El Sr. Abel manifesta que sí, estan treballant però no avança. I això només és posar la
informació, perquè si vostè signa un conveni, per exemple, amb l’escola de música, o vostè
signa un conveni amb La Guardiola, tots aquests convenis i aquestes coses que se signen,
tot això podria estar en la web.
El Sr. Alcalde manifesta que estarà, estarà.
El Sr. Abel manifesta que sí, sí, però no està.
El Sr. Alcalde manifesta que bé, però hi ha altres coses. Ara hi ha els contractes menors, que
després els informaré.
El Sr. Abel manifesta que miri, vostè mai ha estat a l’oposició, m’entén?, i com que mai ha
estat a l’oposició, vostè no ho pot saber. Si un dia està a l’oposició, ja s’assabentarà del que
és estar a l’oposició.
El Sr. Alcalde manifesta que jo li asseguro, perquè ho comparo amb altres ajuntaments, que
el tracte que té el govern amb els grups de l’oposició de Cabrera de Mar no passa en cap
ajuntament de la comarca, segur.
El Sr. Abel manifesta que escolti, però és que la informació ha d’estar a l’abast de tots. I no
solament de nosaltres sinó del poble, perquè és pública.
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Què més? D’acord. Gent per Cabrera, algun
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comentari?
La Sra. Anna Maluquer i Ferrer del grup municipal de GxC manifesta que no. Nosaltres
també, tot i que vostè ja s’explica, però ens abstindrem també pel mateix fet de no tenir la
informació a temps.
El Sr. Alcalde manifesta que bé. Molt bé. Bé, parèntesi. Estic segur que a partir del setembre,
que si Déu vol tindrem secretari durant 37 hores i mitja a la setmana, que és el que necessita
aquest municipi, segur que la documentació hi serà tota, no?, perquè per part meva, jo ja...
Bé, sí, em queda redactar-ho tot a mi, no em queda res més, no?
El Sr. Secretari manifesta que a veure, a nivell informatiu, la informació que normalment
s’envia per a un ple és a les propostes d’acord. Els expedients normalment, quan hi ha una
convocatòria, han d’estar disponibles a l’oposició perquè es puguin consultar a les
dependències municipals, i en aquest sentit jo crec que no hi ha hagut problema. Diferent és
que si es considera convenient, i que sembla lògic, que es pugui enviar més informació, i en
aquest sentit jo estic obert a què si realment hi ha..., que quan hi hagi convenis, que també
s’ajunti el text del conveni, o que si considerem que és més fàcil també fer-ho per mitjans
electrònics i enviar no només la proposta d’acord sinó tota la documentació adjunta, tot i no
ser obligació, crec que podem aplicar-ho.
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé.
La Sra. Maluquer manifesta que bé, nosaltres vam anar a consultar la informació, i no hi era
aquesta, aquest expedient concret.
El Sr. Secretari manifesta que normalment hi ha de ser.
El Sr. Alcalde manifesta que segurament el secretari sabia on era, ell ahir no hi era, tenim
malauradament secretari sis hores a la setmana, no el podem tenir més, eh?
Molt bé. Doncs, sotmetem aquest punt a votació.
Vots a favor?
Abstencions?
Vot en contra?
Molt bé.
El Sr. Secretari manifesta que a veure, queda aprovada la proposta, per 5 vots a favor (3
PDeCAT i 2 ERC), 5 abstencions (3 GxC, 1 PSC i 1 AI-CM), i 1 vot en contra de la regidora
no adscrita, que és del tenor literal següent:
“Expedient número 2017/556 relatiu a l’aprovació del Conveni de col·laboració entre el
Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Cabrera de Mar per a l’establiment de les
condicions de gestió i funcionament dels ajuts individuals de menjador per necessitats
socioeconòmiques i/o geogràfiques del municipi.
Fets
1. Atès que en data 15 de juny de 2015 es va formalitzar el Conveni de col·laboració entre
l’administració de la Generalitat de Catalunya, i el Consell Comarcal de Maresme relatiu a la
gestió dels ajuts individuals de menjador per raons socioeconòmiques.
2. Atès que anualment el Consell Comarcal del Maresme aprova les “Bases reguladores de
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la convocatòria dels ajuts individuals de menjador per necessitats socioeconòmiques i/o
geogràfiques del municipi.
3. Atès que l’Ajuntament de Cabrera està interessat a signar l’esmentat conveni de
col·laboració amb el Consell Comarcal del Maresme per a la gestió d’aquests ajuts.
Per tot l’esmentat, es proposa al Ple l’aprovació dels següents acords:
Primer: Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i
l’Ajuntament de Cabrera de Mar per a l’establiment de les condicions de gestió i
funcionament dels ajuts individuals de menjador per necessitats socioeconòmiques i/o
geogràfiques del municipi.
Segon: Notificar els presents acords al Consell Comarcal del Maresme als efectes oportuns
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, en especial per a la signatura de l’esmentat
conveni.”
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé.
7. MOCIONS
7.1. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE L’AJUNTAMENT DE CABRERA DE
MAR SOBRE LA MILLORA DEL FINANÇAMENT DE LES ESCOLES BRESSOL
Passem al punt 7, que són les mocions. tenim la primera, que és el 7.1, la moció del Grup
Municipal Socialista de l’Ajuntament de Cabrera de Mar, sobre la millora del finançament de
les escoles bressol. Ens llegirà i presentarà la moció el Sr. Dani Meroño, del Partit dels
Socialistes de Catalunya. Quan vulguis.
El Sr. Daniel Meroño i Lombera del grup municipal del PSC manifesta que sí, llegiré la moció.
Moció del Grup Municipal Socialista. En tot cas, ha sigut una moció que ha sigut enviada fa
dos mesos, perquè la intenció era que entrés en el ple anterior, i també s’ha tornat a enviar
amb dues setmanes i mitja d’antelació perquè fos consensuada amb l’equip de govern i amb
la resta de grups de l’oposició. Això és una cosa que jo sempre faig, enviar la moció i estar
obert a negociar-ho, a parlar-ho si hi ha frases, hi ha aspectes que no us agraden, i en
parlem. Que quedi clar. De fet... Bé.
“Atès que l'EAC (art. 84.2 i 131), com la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'Educació, al seu art.
198, recullen al seu articulat que l'ensenyament 0-3 en tant que no és programàtic ni ve
condicionat a l’obtenció de titulació, és de competència exclusiva de la Generalitat de
Catalunya. Aquesta obligació de sosteniment s'ha d'articular, tal i com estableix la llei,
mitjançant els convenis que el Departament d'Ensenyament signava amb els ens locals.
Atès que la relació convenial entre Generalitat i ajuntaments es va trencar a partir del
curs 2012-2013, quan la Generalitat va deixar de complir amb les previsions pressupostàries
de la institució.
Atès que el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya va reconèixer
(el 3 d’octubre 2016) en un document enviat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
(TSJC) que van transferir més de 81 milions d'euros que estaven assignats a les
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escoles bressol públiques cap a l'escola concertada, tractant-se de les partides previstes
pels anys 2012 i 2014, en concret, més de 42,7 milions l'any 2012 i 39 milions més en el
2014 i que el transvasament d’aquestes partides de les públiques a les concertades va
significar que les llars d'infants perdessin entre el 85 i el 90% dels recursos econòmics que
havien de rebre.
Atès que les Diputacions han hagut d'acudir en auxili dels municipis, però assignant
ràtios/alumne molt inferiors a les que estaven cobertes pressupostàriament (875€ Lleida,
Girona i Barcelona, i Tarragona en funció matrícula).
Atès que el finançament de les places de 0 a 3 anys ha passat en els últims anys de 1.800
euros per alumne i any a zero per part del Govern autonòmic.
Atès que la Generalitat ha trencat el principi de confiança legítima dels ajuntaments
demandants, envers una política de corresponsabilització pública d'assistència a l'educació
0-3.
Atès que el Govern està reduint o fins i tot anul·lant les possibilitats de molts infants d'accedir
a una educació de qualitat, fonamental i decisiva en aquest tram d’edat.
Atès que són els ajuntaments, amb l’ajut de les famílies, qui estan suportant el sosteniment
de les escoles bressol municipals.
Atès que des del Grup Municipal Socialista reivindiquem que l'educació és l'element que ha
de vertebrar qualsevol projecte de futur per a un poble, ciutat o país, i que la inversió en
l'escola pública és la millor garantia per mantenir una societat cohesionada i amb igualtat
d'oportunitats, per tot això, creiem i defensem que ha de ser prioritat del Govern l'educació
pública en general i la de la petita infància en particular i proposem al Ple de l’Ajuntament
de Cabrera de Mar els acords següents:
1.- Que el Departament d’Ensenyament elabori una nova proposta de corresponsabilització
de costos i de sosteniment i de places per a infants de 0 a 3 anys en llars d’infants de
titularitat municipal per al curs 2016-2017 que inclogui el compliment de la Llei 5/2004, del 9
de juliol, de creació de llars d’infants de qualitat, i la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació,
el principi de suficiència financera i la subvenció de llars d’infants d’iniciativa social.
2.- Recuperar la subvenció per a escoles bressol d'abans de la crisi i que el finançament de
les públiques torni a mans de la Generalitat, que és la que en té les competències.
3.- Donar trasllat d'aquest acord al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, a
l'Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya.”
Moltes gràcies.
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, gràcies a tu, Dani. Alguna cosa a comentar? Putxi? Val.
El Sr. Antoni Abel, d’Alternativa Independent Cabrera de Mar?
El Sr. Antoni Abel i Nuri del grup municipal d’AI-CM manifesta que amb tot el “carinyo”, Dani,
no... A veure, en principi jo crec que a tothom li agradaria que les escoles bressol fossin, les
públiques, del tot gratuïtes. Això... Però això no és possible, els diners han de sortir d’algun
lloc. Jo sí estaria d’acord si es demanés que a partir d’uns ingressos determinats que tingués
una parella, bé, fer un escalat i que tinguessin un preu més econòmic. Però clar, això no és
el que estem demanant aquí, aquí el que esteu demanant, el que esteu fent, és un escrit o
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una moció... A veure, que jo l’entenc, eh?, però de partit, i a més a més, mescleu i confoneu,
creeu confusió, perquè segur que més d’una persona que està aquí diu: “Ostres, que han
donat els diners a l’escola concertada.” Home, no. O sigui, l’escola concertada és obligació
mantenir-la, les escoles bressol, en aquest cas no ho és. Per a això sí que hi hauria d’haver
un canvi de govern i que dictés una normativa perquè així fos.
Després, passes a la Generalitat. Bé, la meitat del que es rebia abans ho està pagant la
Diputació. A mi com a ciutadà, particularment ara, a nivell propi, a mi m’és igual qui passi els
diners, mentre hi hagi la subvenció i hi hagi uns diners d’ajut, m’és igual d’on ve. Et pots
quedar amb la impressió que no es rep res. Sí, es rep. La meitat del que es rebia, però rep.
En fi. Bé, està clar que és una moció partidista, evidentment, però que realment jo crec que
no s’ajusta a la realitat del que ha passat i de com estem, perquè, torno a repetir, quan es diu
“passem a la Generalitat”, m’agradaria que em diguessis com fer això. Els diners nosaltres
els trauríem d’aquesta partida i els destinaríem aquí. Això seria bo, això seria una proposta
bona, no? Dir: “Escolta, mira, en lloc de donar aquests diners aquí, els traiem d’aquí i els
posem aquí.” Però clar, dir que la Generalitat ha d’encarregar-se, ha de passar... Home, si hi
ha diners per fer-ho, si no hi ha diners, ho tenim malament –ho tenim malament.
El Sr. Meroño manifesta que puc contestar?
El Sr. Abel manifesta que contesta, contesta.
El Sr. Meroño manifesta que què votaràs? Perquè en funció del que votis, et contestaré
d’una manera o d’una altra. (Rialles.)
El Sr. Abel manifesta que no, a veure, jo la finalitat evidentment..., o sigui, aconseguir que hi
hagi l’escola... Això és el que seria just.
El Sr. Meroño manifesta que no, Toni, perdona, és conya però no és conya, perquè, ho he dit
abans, que això s’envia tres setmanes abans per parlar-ne i dialogar. Llavors, bé, és el de
sempre. Es podia haver dit abans.
El Sr. Abel manifesta que ahir t’ho vaig dir.
El Sr. Meroño manifesta que tard. Ja era tard.
El Sr. Abel manifesta que ja ho sé que no tenies temps, però clar, ho teníem, com que es va
treure doncs...
El Sr. Meroño manifesta que bé, és que a mi aquest tema m’enerva, perquè a més, això
comença amb la crisi del 2012, que és quan entro jo en política. Jo entro en política per
coses com aquesta, o sigui, per coses com aquesta entro jo en política. Llavors, al 2012
passem a què la gent ha de pagar, tot i que la Diputació estigui pagant la meitat de la
subvenció, actualment una persona, una família, està pagant uns 220-225-230 euros de
matrícula a l’escola bressol. Si es queda a dinar aquesta criatura, compta 100-120 euros
més. Estem parlant que se’n va a 350 euros el que una família ha de pagar a l’escola bressol
de La Marinada del teu poble i el meu, està pagant això. Si se t’ajunten dos nens, Déu no ho
vulgui, d’aquesta edat, una família ha de pagar 700 euros al mes.
L’ensenyament de 0 a 3 anys és beneficiós per al nen, i això està estudiadíssim que és així,
però sobretot és per la família. Perquè ara, amb la crisi, moltes dones per conciliació familiarlaboral, s’han hagut de quedar a casa seva per cuidar de les criatures perquè no poden
pagar aquests 350 euros al mes. Això és claríssim. I mira, i si vols, per egoisme, ja et dic, de
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regidoria, perquè al final som regidors del municipi, a la licitació de l’escola bressol,
l’Ajuntament en el plec de clàusules posa que aportarà com a màxim 90.000 euros al mes.
Tu saps les coses que es poden fer a Cabrera –a l’any, perdó, disculpeu– amb 90.000 euros
a l’any a Cabrera de Mar, i que no les fem perquè..., i abans les podíem fer, per un canvi de
prioritats de diners? Jo haig de dir d’on han de sortir els diners? No t’ho dic perquè diria una
grossa, però els diners s’estan gastant en coses que... T’asseguro que és molt més
important l’ensenyament. Una societat és educació, el futur de la societat és l’educació i
l’ensenyament, i per això ho sento molt però no hi passo.
El Sr. Abel manifesta que a veure, ja he dit des del principi que tenies raó en el sentit que
crec i considero personalment que les escoles bressol haurien de sortir, si pogués ser,
gratuïtes, quasi. El que passa és que...
El Sr. Meroño manifesta que no, quasi no...
El Sr. Abel manifesta que és que això és impossible, per a tothom. El que sí que s’hauria de
fer és un escalonat i això sí que seria possible, i això és el que s’hauria de demanar. Potser
s’arribaria a un escalonat, que cadascú pagués d’acord amb els ingressos que té. I estic
d’acord amb tu i t’ho vaig dir ahir també en què, clar, un matrimoni, dos mileuristes, com
tinguin dues criatures, un dels dos ha de deixar de treballar, perquè tots els diners se li van a
pagar la...
El Sr. Meroño manifesta que sí, estàs d’acord però ja me l’has deixat...
El Sr. Abel manifesta que no, el que jo t’he dit és... Mira, seré clar: a mi això, quan llegeixo
aquesta moció, saps el que em recorda? El que no m’agradaria que tu fessis. Si això m’ho
digués un polític de 50 anys o de 60 anys, li diria “val”, perquè és així. Però un polític jove
com tu, que ets jove i que tens molt futur per endavant, home, no feu aquesta típica política
de sempre, de mesclar les coses d’aquesta manera i portar confusió a la gent, m’entens?
Perquè al final porteu confusió a la gent de la forma que està redactat. I a mi particularment –
particularment, ja et dic...
El Sr. Meroño manifesta que m’has entès, que fa tres setmanes ho vaig enviar i que estava
obert a parlar-ho, i que m’agradaria que entréssim les mocions tots, no només l’oposició, que
tot el govern consensuéssim les mocions, perquè si no és un diálogo de sordos això? Ho has
entès?
El Sr. Abel manifesta que és que tu presentes i poses això. És que això, un polític jove, un
polític com tu, amb bon futur, home, no ha de fer servir aquesta política. Aquesta no és la
política, aquesta política és vella, això és el que es feia antigament. I a mi, com a persona,
m’indigna molt –m’indigna molt– rebre això.
El Sr. Meroño manifesta que val, doncs, jo estic expectant a la propera...
El Sr. Alcalde per manifesta que jo crec que la posició està clara. Donem..., perquè si no...
El Sr. Abel manifesta que et dono la meva posició personal, eh?
El Sr. Alcalde manifesta que seguim. Ara toca al grup d’Esquerra Republicana de Catalunya
manifestar el seu posicionament.
El Sr. Enric Mir i Nuet del grup municipal d’ERC manifesta que sí. Nosaltres estem d’acord
amb tot el que sigui millorar l’ensenyament, i de fet, Esquerra Republicana està treballant en
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això. Per això et convido a anar a votar l’1 d’octubre per un país que pugui donar tot això i
que sigui totalment gratuït. Nosaltres ens hi abstindrem.
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Gent per Cabrera?
La Sra. Anna Maluquer i Ferrer del grup municipal de GxC manifesta que sí, nosaltres també,
o jo personalment, tant de bo també fos així. Una cosa, Sr. Meroño. Vostè parla que moltes
dones han hagut de deixar de treballar. Això no és digne d’un socialista, haurien de ser els
homes o les dones, depenent del cas, de la família. També pot ser que l’home deixi de
treballar per cuidar la criatura si realment no arriben els diners. Bé, era una puntualització,
perquè també té raó vostè.
El Sr. Meroño manifesta que jo ho dic com a protecció... O sigui al final, ens agradi o no ens
agradi, la realitat és la que és, Anna, i qui pateix al final és la dona, i més a aquestes edats
tan petites. I si ho dic precisament és per protegir, no sé, anava a dir el gènere femení. Vull
dir...
La Sra. Maluquer manifesta que jo també penso que estar amb el teu fill, si pots... No és
aquest el cas, és un tema de conciliació laboral l’escolarització dels nens de 0 a 3 anys. Per
a mi, això ja també és una opinió personal. Però en aquest cas, com a grup, com que també
tenim un poble en què tenim un model on es combina l’escola pública però també tenim una
escola concertada, amb 55 anys d’història, que també sort n’hi ha que hi hagi una escola
bressol perquè degut també a aquestes retallades que hi va haver per part de la Generalitat
es va deixar de pagar les subvencions –això va ser un dels arguments que es van dur a
terme per tancar l’escola bressol municipal El Castellet–, doncs, evidentment això ens
entristeix però considerem que hi hagi l’escola concertada en el nostre poble, en el nostre
cas, també és positiu, i ens sembla sempre un atac contra aquesta manera o aquesta altra
alternativa educativa. No tot ha de ser públic. Jo recordo el ministre d’Educació francès que
deia un dia per la ràdio: “Jo, en aquest moment, sé el que estan llegint tots els alumnes de
França.” Això és l’ensenyament públic francès. Únic, pensament únic. Aquest és el perill
també, eh?, d’aquest ensenyament públic generalitzat. Vull dir que penso que la diversitat
entre l’educació també és bona, i si és l’escola concertada la que la dóna, i amb ajudes
públiques, perquè hi pugui accedir més gent, doncs, millor que millor.
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Bé, per part del Partit Demòcrata, dir-li que ens hagués
agradat poder trobar alguna possibilitat de consensuar el text, però com que era esmenar-lo
de dalt a baix, fins la part dels arguments, abans d’entrar a la resolució, ho vam veure del tot
impossible, perquè, bé, conté moltes coses que s’acaben de comentar que considerem que
estan absolutament fora de lloc.
La Generalitat el que va fer, el primer govern Mas l’any 2011, quan va arribar, es va veure
obligat a retallar, que a dia d’avui encara algú es pensi que les retallades es fan per gust és
una mica sorprenent, i va haver de retallar perquè el govern anterior havia d’alguna manera
gestionat els recursos econòmics de forma, anem a dir no adequada, d’acord amb la crisi
que venia en aquell moment, per dir-ho de manera molt suau, d’acord?
Llavors, el que es va fer, entre altres coses, va ser que quan tu tens menys recursos dels
que tenies abans, és prioritzar, i és per això que es va afrontar primer el pagament dels
mestres de l’escola concertada, que això sí que és obligatori, respecte al pagament de les
subvencions a les escoles bressol, que no és obligatori, l’ensenyament de 0 a 3 anys no és
obligatori. Llavors, un govern té l’obligació d’atendre primer allò que és obligatori respecte a
allò que no és obligatori, i per tant, la decisió va ser aquesta. Ho dic perquè això explicat tal
com ho ha llegit vostè, és bastant diferent. Per tant, de cap manera podem donar suport a
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aquesta moció, i jo m’afegeixo, m’ho ha tret l’Enric, a què quan siguem independents, tant de
bo, llavors, tindrem recursos suficients per atendre també allò que no és obligatori, com pot
ser l’escola bressol, l’escola de 0 a 3 anys. Per tant, hi votarem en contra.
Passem a votació.
Vots a favor de la moció?
Abstencions?
Vots en contra?
El Sr. Secretari manifesta que queda desestimada la moció per 3 vots en contra (3 PDeCAT),
1 a favor (1 PSC) i 7 abstencions ( 1 regidora no adscrita, 3 GxC, 2 ERC i 1 d’AI-CM)
El Sr. Alcalde manifesta que moltes gràcies, Sr. Secretari.
7.2. MOCIÓ DE SUPORT AL CORRELLENGUA 2017
Passem a la darrera moció, que és la moció de suport al Correlengua 2017. Ens llegeix,
presenta aquesta moció, la Montse Reig, regidora d’Ensenyament, Cultura i Patrimoni.
Montse, quan vulguis.
La Sra. Montserrat Reig i Pascual del grup municipal del PDeCAT manifesta que bon vespre
una altra vegada. El text de la moció que proposem és el següent:
“Atesa la necessitat d’assolir la plena normalització del català arreu del territori, convertint-la
en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat i en l’element d’integració de les
persones nouvingudes,
Atesa la celebració dels 21 anys de la iniciativa cívica del Correllengua gràcies al suport
d’ajuntaments, consells comarcals, associacions i societat civil en general,
Atesa la reivindicació de la figura de Lola Anglada que impulsa el Correllengua 2017,
exemple de compromís amb els valors cívics, democràtics, catalanistes i feministes,
Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua catalana (CAL),
organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i arribar a tots els
municipis i comarques de parla catalana,
Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest municipi,
El Ple de l’Ajuntament de Cabrera de Mar, reunit el dia 13 de juliol,
ACORDA:
Donar suport al Correllengua 2017 com a instrument reivindicatiu de la societat a favor de la
plena normalització en l’ús social de la llengua arreu dels territoris de parla catalana i a favor
de la seva unitat.
Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats a organitzar el Correllengua i
aportar la infraestructura i l’ajuda necessàries per al bon desenvolupament de les activitats
programades.
Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis d’aquesta
corporació.
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Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la CAL i encaminades a facilitar
l’apropiació i l’ús del català oral entre persones i col·lectius, especialment entre la població
nouvinguda.
Fer una aportació econòmica, si s’escau, per a l’organització dels actes i el bon
funcionament del Correllengua 2017.
Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua
catalana (CAL), al carrer d’Olzinelles, 118, 08014 de Barcelona, o a través de l’a/e:
cal@cal.cat, i als organitzadors locals del Correllengua.”
Ja està.
El Sr. Alcalde manifesta que gràcies, Montse. Algú vol fer algun comentari? Sí, Sr. Meroño?
El Sr. Daniel Meroño i Lombrera del grup municipal del PSC manifesta que sí, jo votaré a
favor, em sembla que aquest any... Les tres mocions que hem votat del Correllengua em
semblen impecables, perquè a més, no hi ha cap cunya política, ho he estat revisant i en les
dues anteriors sí que hi havia i en aquesta no, o sigui que realment tot el que sigui promoure
la cultura, la llengua, com element vehicular cultural i de promoció, em sembla perfecte.
Jo tenia un dubte –hi votarem a favor– un dubte que tinc és: cal...? O sigui, si al final això és
un tema, entenc, perquè això ho presenta algú, però si hi ha una aportació econòmica per
part de l’ajuntament, cal presentar una moció cada any? Vull dir, si fem una aportació...
El Sr. Alcalde manifesta que ens ho demanen, l’organització del Correllengua demana que
els ajuntaments s’hi adhereixin a través d’una moció per ple, sí.
El Sr. Meroño manifesta que cada any s’ha de fer d’aquesta manera.
El Sr. Alcalde manifesta que sí, sí. De moment, sí. Molt bé, gràcies. El Sr. Antoni Abel?
El Sr. Antoni Abel i Nuri del grup municipal d’AI-CM manifesta que bé, tot el que sigui
fomentar la nostra llengua crec que està bé.
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, d’acord. Gent per Cabrera, algun comentari? No? Val.
Doncs, sotmetem aquest punt a votació.
Vots a favor?
El Sr. Secretari manifesta que queda aprovada per humanitat la moció presentada.
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, gràcies.
8. ASSUMPTES SOBREVINGUTS
No n’hi hagueren.
9. INFORMES, PRECS I PREGUNTES
El següent punt és el punt 9, informes, precs i preguntes. Comencem pels informes dels
membres de l’equip de govern. Comencem per la Sra. Montse Reig, regidora
d’Ensenyament, Cultura i Patrimoni. Endavant, Montse, quan vulguis.
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La Sra. Montserrat Reig i Pascual del grup municipal d’ERC manifesta que hola una altra
vegada. Bé, jo els he d’informar que hem fet dues enquestes, una sobre l’escola bressol i
l’altra a l’escola d’adults. L’enquesta de l’escola bressol consta de tres preguntes. Ho hem
fet... El bloc A puntua específicament l’execució dels serveis, el bloc B puntua les
apreciacions globals, i una tercera pregunta on es demana si recomanarien l’escola a altres
famílies. Al bloc A ens ha sortit un 8,77. En el bloc B ens ha sortit un 9,21, i recomanarien
l’escola un 26 sobre 27 persones enquestades.
Després tenim el tema de l’escola d’adults, que aquí vam fer-ho de diferent manera. Vam ferho amb serveis centrals, la informació d’activitats de l’escola, i els serveis contractats. Vam
fer, al primer grup vam fer aules, lavabos, mobiliari i neteja, i hi havia “gens”, “gaire”,
“suficient” o “molt”, i va guanyar el “suficient”.
Al segon, als serveis centrals que hi ha a recepció, el centre cívic, secretaria d’ajuntament,
funcionament de l’administració i preu dels cursos, també “suficient”.
L’altra és pàgina web de l’ajuntament, agenda, cartells i xarxes socials, i també, “suficient”.
Després, en l’altra pregunta teníem professor, matèria, mètode i companys, i ens ha sortit
“molt”. O sigui, a les quatre ha sortit “molt”. I ja està. Llavors, si de cas, ja els passaré
l’esquema que hem fet.
Després, informar-los sobre el conveni de l’escola de música, que es va signar el dia 15 de
juny, com vostès ja deuen saber. El tenen a la seva disposició per si el volen llegir. Jo només
faré unes puntualitzacions. Llegiré dos trossos que diuen:
“L’Ajuntament de Cabrera de Mar té la intenció de mantenir la col·laboració amb l’escola de
música de Cabrera, per afavorir la promoció cultural en el municipi. No obstant, que aquesta
corporació local no disposa dels mitjans tècnics ni personals, ni l’experiència suficient que li
permeti prestar aquest servei en condicions d’eficàcia i eficiència necessaris.” Per això li
donem l’ajuda, no?
“Totes les despeses de manteniment i reparacions derivades de l’ús del local, així com les de
neteja i consum dels subministraments, com electricitat, aigua, telefonia i calefacció del local,
són ateses per l’escola de música. També el mobiliari i els equipaments corresponents.”
Llavors, vostès saben que l’escola de música té una subvenció de 20.000 euros, a part de la
cessió contemplada en aquest conveni, que és el local, ens comprometem a l’import de
20.000 euros, que aquesta subvenció s’atorga directament i està condicionada al compliment
per part de l’escola de música de les obligacions establertes a la normativa.
Llavors, tenim aquí que l’escola de música col·laborarà amb les activitats culturals que
promogui l’ajuntament, i en aquest sentit realitzarà diferents col·laboracions, que seran
quantificades amb un import mínim de 1.500 euros l’any, que seran estipulades
conjuntament entre l’ajuntament i l’escola de música a l’inici de cada any natural. Llavors, és
4 anys prorrogables a 4 anys més, de moment, el conveni. Si el volen, ja els ho passaré. I ja
està.
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, Montse, gràcies. Només un petit apunt, un afegit a això
del conveni. Que rebem un ajut que ens ajuda a finançar això del Sabadell Rènting cada any,
un compromís que vam adquirir des de fa uns anys, de 2.500 euros, que ens ajuden a
finançar això també.
La Sra. Reig manifesta que perdó, la licitació de l’escola bressol, ja hem obert els sobres,
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està en el seu procediment, es va obrir el sobre 1 i el sobre 2, la setmana que ve el comitè
d’experts es reuneix i llavors seguirà... El dia 18 es reuneixen. Continuarà... Suposem que a
final de mes ja estarà. S’han presentat dues empreses només, Cavall de Cartró i Pere
Tarrés, i està en el seu procediment. I ja està.
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Ara sí, Montse. Passem la paraula al Sergi Teodoro,
regidor d’Esports, Festes i Joventut.
El Sr. Sergi Teodoro i José del grup municipal del PDeCAT manifesta que bon vespre de nou.
Aquesta setmana a Cabrera de Mar s’està celebrant una prova del circuit World Padel Tour,
tant masculina com femenina, en les instal·lacions DClub. És un challenger. Això significa
que... És una prova que és un challenger, això significa que participen totes les parelles del
món excepte les vuit primeres. Creiem que això és una molt bona oportunitat de promocionar
el municipi i situar-lo dintre d’aquest context, i comentar que alguns d’aquests partits seran
retransmesos per m1TV, i com normalment es fa ja en aquestes proves, es retransmet per
streaming per internet mitjançant els seus canals.
Durant aquesta setmana s’ha instal·lat a l’extensió del Mas Terrillo una pista multiesportiva
que hem anomenat “campito”. És una pista que ve de demandes del centre de joventut, dels
joves de Cabrera. Estava prevista dintre d’aquestes inversions d’aquest any, i està
instal·lada, queda pendent de fer dos arranjaments que es faran dimarts.
I per últim, convidar a tothom a la festa major d’aquest juliol i agost. Les activitats comencen
el dia 22 de juliol, i s’allarguen fins el dia 3 d’agost. Les dates oficials de la festa major són
del 31, amb el pregó, que aquest any va a càrrec de Santi Lange, que és un medallista
olímpic de Rio, medalla d’or. Viu aquí, a Cabrera, i creiem que és molt interessant que ens
expliqui les seves experiències.
I parlar que perquè aquesta festa sigui possible, necessitem voluntaris i avui, que està tan
plena, us animo a tots a què us apunteu mitjançant les xarxes, que sortirà aquesta setmana
el formulari per inscriure’s com a voluntari. Moltes gràcies.
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Gràcies a tu, Sergi. Donem ara la paraula a la Núria
Pera, regidora d’Urbanisme i Serveis Interns. Endavant, Núria.
La Sra. Núria Pera i Maltes del grup municipal del PDeCAT manifesta que hola, bona nit a
tothom. Bé, us volem informar que avui ha acabat tot el procés de contractació laboral
adreçada a persones en situació d’atur, a través d’un programa que ofereix la Diputació de
Barcelona.
Hem contractat dos operaris forestals, concretament aquestes dues persones van començar
a treballar el 22 de juny i ho faran durant 6 mesos a una jornada de 30 hores setmanals, per
tant, van començar el 22 de juny i acabaran el 21 de desembre.
També es van contractar dos agents cívics, dos agents de civisme –de civisme– que van
començar també el 26 de juny i acabaran el 25 de desembre, per tant, 6 mesos, i un
contracte de 26 hores setmanals. Pel que fa a l’auxiliar administratiu i a l’auxiliar de
biblioteca, avui, com deia, han acabat tot el procés de selecció, i en breu sabrem quines
persones ocuparan el lloc a la unitat administrativa, i l’altra d’auxiliar de la biblioteca. Moltes
gràcies.
Ah, i pel que fa al tema de les baixes i les renúncies que hem tingut al llarg d’aquests mesos,
comentar-vos que el Sr. Albert Mustarós, secretari i interventor, a partir de l’1 de setembre
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s’incorporarà en comissió de serveis en aquest ajuntament a jornada completa. Després hem
tingut una renúncia a la biblioteca, que es va haver de contractar per urgència, i vam
contractar la Sra. Judit García, si no m’equivoco. Després, pel que fa a Serveis Socials,
encara estem mirant quin tipus de contracte i com ho fem per tal, doncs, de suplir i substituir
la persona que d’alguna manera va aprovar unes oposicions, i, per tant, va renunciar al seu
lloc de treball. Em sembla que no em deixo res més. Em deixo alguna cosa, alcalde?
El Sr. Alcalde manifesta que no, no, crec que no. Gràcies. Gràcies, Núria. Donem la paraula
a l’Enric Mir, regidor d’Obres, Serveis, Sostenibilitat, Comunicació i Participació Ciutadana.
Endavant, Enric.
El Sr. Enric Mir i Nuet del grup municipal d’ERA manifesta que gràcies. Bé, jo informaré de
tres coses. S’han fet moltes, però les tres més significatives podria ser que s’han comprat 62
fanals nous per canviar els que estaven al Camí d’Agell. De la inversió que es va fer al camí
d’Agell van sobrar uns diners i vam veure que hi havia molts fanals que estaven molt
malmesos. Llavors, vam estar mirant i amb els diners que ens quedaven hem pogut comprar
per substituir tots els fanals. Serà una feina laboriosa, perquè s’han d’anar canviant fanals i
s’ha de mirar, perquè tècnicament s’han de buscar les bases perquè són molt antics, llavors,
això és una feina que es farà però que no serà d’una setmana ni uns mesos, però s’intentarà
fer abans que es faci fosc, el dia sigui més fosc.
Després, es dóna, donem ja per acabat el tema del Pla d’accessibilitat del Pla de l’Avellà, la
primera fase. S’han fet les millores dels passos de vianants, s’han millorat també, hem
aconseguit també millorar els reductors de velocitat dels carrers Montseny, i també, per
petició dels veïns, s’ha fet l’embornal a la Rambla dels Vinyals que creiem que és una
solució que ells demanaven, que estaven una mica preocupats pel tema de quan baixen les
aigües, i veurem a veure com va.
I per acabar, dir també que nosaltres, amb el tema de la brossa, la brossa de jardineria, de
les restes, sempre hem detectat, i era una cosa que també Esquerra portava al programa,
que s’havia de buscar una solució perquè la gent dels jardins de les cases hagin d’anar a la
deixalleria, i buscar una manera que no es deixi als contenidors, perquè moltes vegades vas
a tirar i trobes contenidors plens, no?
Llavors, el que hem fet ha sigut licitar una màquina trituradora, que ja precisament aquesta
setmana ha sortit la licitació, l’ha guanyat una empresa que ara ens l’entregarà en 60 dies, i
llavors el que buscarem és intentar buscar un servei amb altres ajuntaments que ja tenen fet
aquest servei, com és Sant Esteve Sesrovires i Sant Cugat, que tenen un de diferent, per
intentar donar aquest servei per al poble, perquè la gent que tingui cases, tingui jardí,
intentar buscar una solució perquè l’ajuntament pugui donar a esbrossar, i aquest compost
es pugui utilitzar per als camps, i perquè així també no es deixen les restes, i evitar també
que la gent hagi d’anar a la deixalleria a buscar un sistema. Jo crec que això el pròxim ple ja
haurem trobat una solució, i explicarem a veure com es fa, perquè creiem que és un avanç
molt significatiu, i quan va venir el jurat de les viles florides, que els ho vam explicar, s’ho van
prendre..., van apuntar molt perquè en això veien una cosa molt novadora, que és una
millora a nivell de sostenibilitat i a nivell d’eficiència. I ja està. Gràcies.
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, gràcies a tu, Enric. Bé, jo tinc unes quantes coses per
informar. Primer, ja ens ha confirmat la Diputació de Barcelona l’atorgament dels ajuts pels
aiguats que vam patir, si us en recordeu, el 12 d’octubre, i també el 13 d’octubre, l’endemà.
Vam sol·licitar ajuts per import de 490.000 euros, i ens han concedit 336.000. Dels 336.000,
uns 100.000 aproximadament van per pagar factures que ja l’ajuntament havia fet efectives
en el seu moment a diferents proveïdors, perquè es va haver d’atendre moltes emergències
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en els dies successius, per tant, l’ajuntament va avançar els diners, i ara rebem aquests
diners per fer front a aquesta despesa.
I la resta, fins els 336.000, aniran a dos grans projectes. El primer és el buidat de la xarxa de
clavegueram. Tenim la xarxa de clavegueram ara mateix en alguns trams molt plena de sorra
i, per tant, s’ha de fer un buidat i això és una actuació important. I també la reparació del
talús de la zona verda del carrer Pallars, que es va esllavissar a Can Segarra, i que això es
finançarà amb els diners aquests que hem rebut de la Diputació. Un cop ens han confirmat
que hem rebut..., bé, que ens donaran aquests diners, hem començat els tràmits per
executar aquestes dues grans actuacions l’abans possible, i si pot ser sobretot, abans que
arribi la tardor i les possibles pluges fortes, no?
Per una altra banda, referent també als aiguats, el Consell Comarcal del Maresme és qui ha
rebut l’ajut de l’ACA, de la Generalitat de Catalunya i l’Agència Catalana de l’Aigua, per
reparar les destrosses de la riera. L’ACA és responsable de les rieres, la Diputació s’ha fet
càrrec de totes les altres destrosses, per entendre’ns. Llavors, de moment ja s’ha redactat el
projecte de reparació, sobretot de la Riera d’Agell, de la Riera de Cabrera i em sembla que
l’altre era el Torrent del Molí, o el Torrent Vinyals, no recordo, un petit tram, i un cop s’aprovi
el projecte, doncs, es licitarà l’obra, i també esperem que doni temps per urgència a què
s’executi al llarg d’aquest estiu, i abans que arribin, com dic, les pluges fortes.
Per tant, ho tindrem resolt més tard del que desitjaríem, però us asseguro que
l’Administració, per si algú no s’havia adonat, és molt lenta, i tot i ser emergències, perquè
això requeria una reparació immediata, doncs, no ha estat possible, però dins dels tràmits
que tenen establerts tant Generalitat com Diputació, doncs, per part de l’ajuntament hem
sigut i estem sent els més ràpids possible.
Bé, també informar-vos que justament avui, aquest matí, hem signat amb la Diputació de
Barcelona, amb la seva presidenta, el préstec que teníem pressupostat per a aquest any, de
mig milió d’euros, i també la subvenció dels interessos que ens farà la Diputació, per tant,
tindrem un préstec a 10 anys amb interès zero per a l’ajuntament, i aquest préstec estava
previst que anés destinat 200.000 euros a una de les inversions, que era la millora del centre
urbà, concretament la construcció d’una plataforma única, com s’ha explicat en els
pressupostos i en l’audiència pública que vam tenir l’altre dia, és la principal inversió prevista
per a aquest any, que és la construcció d’una plataforma única aquí, al centre, que millorarà
l’accessibilitat i també l’estètica del centre del poble. I 300.000 euros anaven destinats a la
primera fase, que s’ha endarrerit, com hem explicat abans, i que ara potser s’endarrerirà
encara més, de la rehabilitació i ampliació de la sala La Maresma, perquè Cabrera pogués
tenir un teatre. Recordeu que aquesta operació està condicionada també a rebre una
subvenció de la Diputació de 400.000, que ja estava confirmada, i que ara no sabrem si es
podrà mantenir, perquè si no va endavant el teatre, perdrem segurament 400.000 euros.
Bé, també informar-vos que s’han instal·lat recentment dues càmeres de videovigilància al
Pla de l’Avellà, una al carrer de les Agudes, l’altra al carrer Trafalgar. De moment no estan
operatives perquè estem acabant de negociar amb els veïns l’alimentació d’aquestes dues
càmeres, però esperem que en breu ja estiguin operatives.
Per altra banda, fer una valoració de la Fira Iberoromana, que, com sabeu, es va celebrar els
passats dies primers de juny, el 3 i 4 de juny. Bé, la valoració que en podem fer, més enllà de
la subjectiva que es faci des del govern i des dels tècnics de Promoció Econòmica, que és
prou positiva, està basada en una enquesta que es va fer a les entitats, es va enviar
l’enquesta a 19 entitats del municipi, de les quals, 11 van contestar la valoració de diferents
aspectes. Per exemple, se’ls demanava que valoressin la nova ubicació de la fira, i de les 11
respostes, la gran majoria, 10 d’elles..., 9 d’elles, perdó, es puntuaven de 1 a 5, són 3, 4 o 5,
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concretament 5 van puntuar amb 3, 3 amb un 4 i una amb un 5, per tant, es valora com a
positiu el canvi d’ubicació de la fira iberoromana. Jo particularment, i la resta de l’equip de
govern, també ho valorem com un fet positiu el fet d’haver-lo traslladat a la riera i, per tant,
enfrontar la fira als jaciments arqueològics, i així ho tenim tot molt més integrat.
Un altre aspecte que es preguntava, la ubicació de la parada de cada entitat, i aquí, suposo
que en funció del que considerés cadascú van opinar, però bé, una entitat va votar amb un 1,
per tant, no li va agradar, 3 amb un 2, una amb un 3, 4 amb un 4 i 2 amb un 5, per tant, la
majoria també és aprovat en aquest sentit.
I a la pregunta de quin dia creus que ha rebut més visites, evidentment aquí la gran majoria
van opinar que el diumenge al matí, i alguns el dissabte a la tarda.
I pel que fa a la disponibilitat, atenció i tracte dispensat pel personal tècnic, la gran majoria, 5
de les 11 respostes, li donen la màxima nota, 4 la següent, i 3 un aprovat just. Perdó, 2
entitats un aprovat just.
I després, valoració global de la fira, surt un aprovat alt. Una única resposta amb un 1, que
és la pitjor nota, 5 amb un 3, 4 amb un 4 i una amb un 5.
Per tant, la valoració que fem de la Fira Iberoromana, tot i saber que no tenim dades
d’assistents, va ser inferior a alguna altra edició, fruit que segurament aquest any no es va
fer la promoció com s’havia fet en anys anteriors, doncs, considerem que tot i que, ja dic, no
haguessin assistit tantes persones, que també depèn de vegades de la climatologia, de com
cau aquell cap de setmana, etcètera, doncs, és força positiva i va assistir molta gent, i
sobretot es van fer moltes activitats. Ah, hi ha un aspecte important, que és que el 95 per
cent..., o sigui, es va cobrir un 95 per cent de l’assistència a les activitats programades que
havien de tenir una inscripció, o sigui, vam omplir totes les activitats programades, només va
quedar un 5 per cent de les inscripcions per registrar, persones que podien haver anat. Això
afectava les visites, tant les visites guiades com la gimcana que es va fer. Per tant, un èxit
també en aquest sentit.
Bé, també informar-vos de la situació de l’atur. Sabeu que cada ple us informem de com
està. Segons les dades del mes de juny, seguim tenint la taxa més baixa de la comarca del
Maresme, i una de les més baixes de Barcelona i de Catalunya, amb un 6,63 per cent
només. Bé, respecte al que teníem i a la mitjana de la comarca i del país, doncs, és una
dada força positiva. Implica que tenim 135 persones a l’atur, dues menys de les que teníem
en el registre del mes de maig.
Informar-vos de temes del servei d’Atenció a les Persones. S’ha contractat una psicòloga per
6 hores mensuals, que donarà suport als serveis socials, una psicòloga externa que donarà
aquest servei de 6 hores a persones que poden necessitar els serveis de psicologia.
També informar-vos en aquest sentit que hem rebut un ajut, que estava previst i que rebem
pràcticament cada any, de CaixaBank, de 5.500 euros, que anirà destinat a què els nens
discapacitats puguin assistir als casals d’estiu i a altres casals que es puguin fer, perquè
tinguin un vetllador que els pugui cuidar, que això té un cost afegit, que puguin assistir a
aquests casals i, per tant, no quedin privats de gaudir d’aquest temps d’oci. I això ho lligo
amb el següent, que és que hem signat, o signarem, ara no sé si l’hem signat o no, però un
conveni entre el consell comarcal i l’ajuntament, justament per finançar l’assistència dels
nens discapacitats, o amb algun tipus de minusvalidesa, als casals per a aquest estiu, de
manera que el consell comarcal es fa càrrec del 75 per cent del cost, i l’ajuntament el 25 per
cent. Aquest 25 per cent es finançarà amb aquests diners que he comentat de CaixaBank.
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I per últim, pel que fa a Transparència, també anem informant cada any de com va
evolucionant. No és fàcil anar omplint el portal de Transparència, i cada ajuntament, en
funció dels recursos que té, ho va fent. Nosaltres destinem unes hores setmanals d’una
persona de la Unitat Administrativa a anar-ho omplint, i anem avançant en aquest sentit. I
respecte a l’última informació que us vaig donar, dir-vos que una de les peticions que havíem
fet, que es pengessin els contractes menors, això ja està penjat al portal de Transparència,
concretament estan penjats tots els contractes menors de l’any 2016 i tots els contractes que
es van adjudicar per procediment obert o procediment negociat de l’any 2015 i 2016. Per
tant, ara el següent pas és el tema de convenis que demanava em sembla que el Sr. Abel,
per tant, anem omplint tot el tema del portal de Transparència, que no és fàcil però penso
que portem un nivell prou acceptable de compliment.
Molt bé. I dit això, donem la paraula, començant per la Putxi com a regidora no adscrita, de
temes que vulgueu preguntar o comentar. Endavant.
La Sra. Maria José Cortada i Manchado regidora no adscrita manifesta que a veure, tinc
diverses preguntes. Una és per a la Sra. Núria Pera. A veure si ens podia informar, perquè
sembla ser que comencen a haver-hi moviments d’obres a la Creueta i allà, a Can Carles. Se
sap alguna cosa? Si ens podia explicar una mica com va el tema.
La Sra. Pera manifesta que a la creueta quins moviments hi ha? i a Can Carles, de quins
moviments parla?
La Sra. Cortada manifesta que s’estan començant a fer obres...
La Sra. Pera manifesta que a Can Carles?
La Sra. Cortada manifesta que entre Can Carles i la Creueta.
La Sra. Pera manifesta que en aquests moments no tinc noticia, no puc contestar. Però a
Can Carles concretament?
La Sra. Cortada manifesta que la Creueta, i sembla ser la connexió amb Can Carles. Bé, són
coses que he sentit i per això volia que m’ho aclarís.
La Sra. Pera manifesta que ho mirarem, ho aclarirem en el proper ple. Moltes gràcies per la
pregunta.
El Sra. Alcalde manifesta que a partir d’ara, com que formes part com a regidora no adscrita,
se’t convocarà a totes les comissions informatives. D’això ens hem de recordar, si us plau,
de donar la instrucció. Jo ho diré però..., a les comissions informatives i a la junta de
portaveus. Val?
La Sra. Cortada manifesta que perfecte, gràcies. A veure, després també tinc una pregunta
per a la Sra. Montse Reig, amb el tema de l’escola de música. Des dels serveis socials
també estàvem intentant que dins d’aquest conveni es tractés alguna beca de cara a ajudar
a algun nen que realment necessités aquesta activitat per al seu desenvolupament i no hi
pogués acudir, a veure si això s’ha negociat o com ha quedat.
La Sra. Reig manifesta que sí, està negociat i hem anat sobre les tres beques. El que no
sabem és com... Serveis Socials és qui ho tramitarà això.
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La Sra. Cortada manifesta que després, també volia preguntar, perquè des dels serveis
socials també estàvem parlant de comprar una cadira d’aquestes, una grua a la piscina, per
tal d’ajudar la gent gran i discapacitats a poder entrar i sortir de la piscina. Sé que havia
parlat amb el Sr. Alcalde en el seu moment, i que per romanent de tresoreria es podria
invertir en això, perquè, clar, dins de les partides d’inversió que ja en aquell moment tenia es
va haver de fer els temes informàtics, perquè no hi havia una altra manera de fer-ho, i
aleshores això va quedar que vam quedar de fer-ho des d’aquest punt de vista. A veure com
està.
El Sr. Alcalde manifesta que aquesta proposta va sortir quan ja estava tancat el pressupost i
totes les inversions per a aquest any, i com ja saps, ho havíem dit, era una de les coses que
podria anar a finançar-se amb romanent de tresoreria, estem pendents que el Sr. Secretari i
interventor determini a veure quina part del romanent podem destinar a inversions, i en
qualsevol cas, si no pogués anar aquest any pel que sigui, ho planificaríem com a inversió
per a l’any que ve. La persona que seria usuària ja està assabentada d’això, ja li vaig dir
personalment que si no ho tenim aquest estiu segur que ho tindrem com a inversió de cara a
l’any vinent. Bé, segur no hi ha res, però la intenció és aquesta.
La Sra. Cortada manifesta que bé, és que no parlo només d’una persona, perquè dins del
conveni amb Health System hi ha activitats entre les quals es tracta també d’anar a la
piscina, amb gent gran que té dificultats de mobilitat, i també és perquè la utilitzin ells, no?
És per donar una mica més d’activitats a la gent gran.
El Sr. Alcalde manifesta que ho trobo una molt bona proposta, el problema és que, com bé
saps, les propostes s’han de planificar d’un any per a l’altre, i una proposta a meitat d’any, si
no està pressupostada, difícilment...
La Sra. Cortada manifesta que li repeteixo que estava pressupostat, però recordo que vam
tenir problemes informàtics en dos llocs, Can Martinet i el Castellet, i que van haver de sortir
de les meves partides i, per tant, es van restar d’això.
El Sr. Alcalde manifesta que Putxi, disculpa’m, no tinc cap ànim d’entrar en cap polèmica,
però t’asseguro que no estava pressupostat. O sigui, no estava... A la partida d’inversions,
capítol 6, estan relacionades totes les inversions, estan penjades al pressupost a la web,
tothom ho pot veure, i allà no surt la inversió aquesta, que es va pensar a posteriori. Se’m va
plantejar a mi, se’m va plantejar a posteriori, se’m va plantejar fa un parell de mesos, i vaig
dir que m’agradava molt la idea.
La Sra. Cortada manifesta que sí, hi havia 5.000 euros per a aquest tema.
El Sr. Alcalde manifesta que no, no. O sigui, no hi ha cap partida que digui “5.000 euros,
instal·lació d’una cadira adaptada a la piscina”. No existeix.
La Sra. Cortada manifesta que doncs, en el pròxim ple ja ho portaré, perquè ara estic parlant
de memòria i...
El Sr. Alcalde manifesta que segur que no, Putxi. El que passa és que tu tenies pensat, en
les millores del Castellet, dedicar-ho això, perquè se’t va acudir després. És això. Però ja
t’asseguro, de veritat, creu-me, no existeix. De veritat.
La Sra. Cortada manifesta que és igual, no ho discutirem més, és igual. Era veure si era
possible aconseguir-la ja per a aquest any.
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El Sr. Alcalde manifesta que si es pogués de cara a aquest any es faria, però si no, es farà...
La Sra. Cortada manifesta que vostè, com que jo li vaig dir que faltava tal, que si pel
romanent de tresoreria si es podia fer aquesta inversió.
El Sr. Alcalde manifesta que vaig dir que ho apuntaríem a la llista, a veure si... S’han de
marcar prioritats, o sigui, els recursos s’han d’assignar a les necessitats que es marquen
com a prioritat, però ja tens el compromís, si ho puc decidir jo, que si no es fa aquest any es
farà l’any que ve. Molt bé. Res més?
La Sra. Cortada manifesta que em sembla que es van demanar unes subvencions a l’ACA, 9
subvencions, a veure com estava el tema. Em sembla que això...
El Sr. Alcalde manifesta que 9 subvencions?
La Sra. Cortada manifesta que sí. Això m’ha arribat per la persona que es dedica a fer-ho.
Que es van demanar 9 i s’han rebutjat perquè es veu que l’ajuntament devia alguna cosa.
Això ho pot explicar?
El Sr. Alcalde manifesta que l’ajuntament no li pot deure res a l’ACA, segur.
El Sr. Mir manifesta que no, hi ha unes subvencions de l’ACA que les estava mirant
precisament aquesta setmana, i encara tenim termini fins el 30 d’agost per demanar-les, i
estan als serveis tècnics per veure quines poden i encaixen, perquè hi ha algunes que són
de projectes i molt complexes, i algunes subvencions que són molt més senzilles. Llavors,
hem de mirar, perquè tu has de tenir previst, llavors, realment si és una... Estem mirant pel
tema dels dipòsits aquests dels temes forestals, a veure si podem fer un projecte per poder
encaixar perquè vagin les rieres, i també, recordo quan van haver-hi els aiguats, a Can...,
com es diu allò?, no me’n recordo del nom, allà dalt, al principi de la riera, va caure molta
sorra. Can Canals. Llavors, fer un sorral i a veure... Però per a tot això necessites una
memòria, i tot això ho estan treballant perquè precisament aquests s’estan treballant. Val?
De totes formes, ja miraré a veure quina és per al pròxim dia, i t’ho explicaré, a veure quines
hi havia i com estaven.
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, gràcies. Dani Meroño, Partit dels Socialistes de
Catalunya? Endavant.
El Sr. Daniel Meroño i Lombera del grup municipal del PSC manifesta que sí, abans de res,
el punt 0 és donar la benvinguda al nou secretari i interventor, que esperem tenir-lo al
setembre i poder començar a treballar en aquesta... Ja sé que ell no fa política, evidentment,
però en aquesta nova política que comentava el Toni Abel, i en aquesta millora de la
comunicació i de transparència, perquè m’ha fet gràcia l’Anna, que quasi ha fet una oda, de
la luz al final del túnel, en el sentit que l’equip de govern ara estava en minoria. Hi ha una
cosa que és l’empatia, que és posar-se en el lloc dels altres i, com ella molt bé ha dit, si
vostè no ha estat mai a l’oposició, no sap com és de dur estar a l’oposició.
Tot i que digui que vostè comunica i que fa participar molt els governs de l’oposició, jo li puc
dir que, per exemple, companys seus, del seu propi partit a altres ajuntaments, sense tenir la
necessitat, estan convidant, estan incorporant gent al seu equip de govern donant-li, res, una
regidoria..., Participació, o Comunicació. Això ha passat a Premià de Dalt, això ha passat a
Tordera, per exemple. Això és així, i això està passant. Per tant, bé, que vostè diu que és el
més comunicatiu de tota la comarca, l’alcalde més comunicatiu de tota la comarca, jo
discrepo.
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Continuo. Enric, com a regidor d’Obres i Serveis, la mà estesa absolutament, ja ho saps, per
millorar tot el que sigui. Fer política amb temes d’Obres i Serveis és complex, jo això ho
entenc i ja saps, i t’ho he dit sempre, que tens tota la meva col·laboració per ajudar en tots
els aspectes del poble que faci falta, perquè això al final jo crec que és una cosa comuna,
que tots volem els carrers nets, volem les platges netes, i amb això crec que no s’hauria de
fer política, però vaja...
Com a regidor de Participació, un zero patatero. T’ho dic sincerament. Mira, jo tenia moltes
esperances. Tu al gener vas entrar com a regidor de Participació i de Comunicació, m’he
esperat 6 mesos a veure si hi havia algun canvi, i no hi ha hagut absolutament cap canvi.
I un zero també com a soci de govern. D’un govern que el representa un partit conservador i
un partit d’esquerres, perquè no entenc què nassos té a veure que jo vagi a votar no sé què
amb què vosaltres voteu a favor o no de l’escola pública. O sigui, si voleu marcar un perfil de
partit d’esquerres, teníeu una oportunitat increïble per fer-ho. Però marqueu perfil, doneu
cops de puny quan parlem de càrrecs, quan parlem de competències, però en polítiques
municipals, francament, no ho estem veient.
Mira, a mi del tema de La Maresma, sap què em sap greu, Jordi? La feina que han estat fent
els tècnics municipals durant tant de temps, però això no és culpa nostra, eh?, això no és
culpa nostra. Els tècnics han fet una molt bona feina, i vull dir-ho públicament, han fet uns
projectes adequats, tècnics, i vull dir que la seva feina és “impepinable”. El problema és que
mentre nosaltres no sabíem absolutament res, vostès feia un any que estaven parlant amb
Urbanisme, feia un any que estaven parlant amb la Diputació pel tema de l’ajut, i feia un any
que estaven parlant amb la Cooperativa pel tema del conveni, i nosaltres, zero patatero, no
sabíem res, i se’ns va donar el conveni quan ja estava signat.
Llavors, ha estat treballant l’equip tècnic, i el que ha passat, passa. I a mi em sap greu
perquè al final són diners públics els d’aquesta gent. Aquesta gent ha estat treballant i els
paguem el sou entre tots, i a mi realment això em sap molt de greu, molt de greu.
I això també ho vull lligar amb un tema de la fira iberoromana, que va sortir. Els tècnics
municipals tenen absolutament tot el nostre suport i no s’han de polititzar. Quan fem un atac
polític és polític. Jo sé que no me’n sortiré, però hem de deixar de personalitzar la política
municipal. Ja sé que és un poble petit i tothom ens coneixem, però els tècnics municipals no
els polititzem, si us plau. Les crítiques polítiques són polítiques.
El tema de la licitació de l’escola bressol. Aquí jo vull dir una cosa, Sr. Secretari. De la
mateixa manera que vostè, en els decrets d’Alcaldia, ha explicat, ha fet un resum d’uns
importants, i també d’alguna junta de govern, em sembla que també ha fet esment a algun
acord de junta de govern, home, una licitació d’un servei de 810.000 euros, que és de 5
anys, que és un conveni brutal, pressupostàriament és brutal i estratègicament també és
brutal, i que no passi pel ple municipal quan l’alcalde té la potestat, si vol, de passar això pel
ple municipal. Què ha passat? Que se’ns ha tirat el temps a sobre. Jo, el Sr. Meroño, porta
des del mes de gener dient “comencem a treballar amb el tema dels plecs”. Per què? Perquè
allò ideal és que s’haguessin consensuat, s’haguessin treballat, i a l’anterior ple s’haguessin
aprovat i la licitació hagués sortit. És com jo ho veig, eh? Com jo ho veig. La licitació hagués
sortit havent treballat públicament. És una concessió important, i això es va fer en una junta
de govern que, bé, pel que sigui no ho vam rebre, això és una errada, però vaja, no hi ha
problema.
A la junta de govern que he llegit posa que a la comissió d’Obres es van aprovar els dos
plecs. A la comissió d’Obres només es va aprovar el plec de bases, el plec tècnic no es va
56

veure en aquella comissió d’Obres. És que...
Punt 4. No m’hi estendré gaire, eh? El tema de les gandules i els para-sols de la platja. Bé...
Vostè i jo en el tema de la platja no tenim absolutament..., o sigui, estic absolutament en
desacord amb el seu model de gestió de la platja, però vaja, el tema de les gandules i els
para-sols, és que em sembla ja..., o sigui, em sembla de risa. Ni que estiguéssim a
Benidorm, estiguéssim a Gandia o a Eivissa. Vull dir, què estem fent? Què és això, para-sols
i gandules? Aquest és el model de platja que volem? Platges...? O sigui, normalment,
aquests serveis es fan en platges on vénen turistes d’altres llocs d’Europa, turisme massiu,
que és gent que va en avió, que no porta els seus para-sols i tal, i està bé llogar perquè és
un servei que li va bé i és un model de turisme, ja dic, massiu, de platja massiva, de costa
litoral de municipi turístic. No és el nostre cas, aquí vénen famílies de poblacions veïnes.
Però és que realment vostè, de la manera que està gestionant la platja i el litoral,
aconseguirà que vingui aquí...
(Veu de fons.)
Ets tu... Val. Doncs...
El Sr. Alcalde manifesta que culpa no, estic encantat, com molta gent, de com millora la
platja cada any.
El Sr. Meroño manifesta que jo crec que hi ha una cosa que està per sobre de la promoció
econòmica, que és la protecció del medi. Hi ha dues coses que estan per sobre... Sí, sí, és
així de clar.
I per últim, ja per acabar, el tema de la..., volia comentar el tema de la rampa de la piscina.
Jo volia fer la rampa de les tarimes del teatre, que ja ho vam comentar. L’AMPA de l’escola
del Pla de l’Avellà va haver de llogar una rampa perquè hi havia una nena que tenia mobilitat
reduïda, i se’n va fer càrrec l’AMPA, que si no ha fet ja la despesa la passarà, espero que
l’ajuntament es faci càrrec del lloguer, de la despesa d’aquest lloguer. Estic segur que sí,
Enric.
(Veu de fons.)
Val. Doncs jo... Ja, ja, però la nostra feina és...
(Veu de fons.)
El Sr. Mir manifesta que no ha arribat la factura encara. Si et diem que quan arribi la
pagarem, doncs, quan arribi la pagarem, i així al següent ple pots dir-ho.
El Sr. Meroño manifesta que val. La proposta constructiva és que la compreu. Punto.
El Sr. Mir manifesta que ho posarem per a inversions de 2018, si podem. Has acabat ja?
El Sr. Meroño manifesta que sí.
El Sr. Mir manifesta que zero patatero, això és una frase molt de l’Aznar, no sé si et pega a
tu. Nosaltres, com a socis de govern, el que intentem és treballar, fer les coses el millor
possible, com crec que tots els que estem aquí, els 11. Crec que tothom fa el millor. Uns ho
faran millor i uns altres ho faran pitjor, però és el que intentem fer. Diàleg, jo crec que sempre
hem intentat tenir. Dani, jo mai t’he dit que no i t’he escoltat les coses. Tinc coses que em vas
demanar.
Quan acabava el Pla d’accessibilitat, vam anar a mirar coses, i et vaig dir: “Quan acabi,
veurem i farem.” Les coses que diem les tenim en compte. Jo aquest dematí, a les 8 del
dematí, us he enviat les coses que us faltaven ahir, m’he preocupat d’aconseguir-ho i donarvos-ho, val?
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(Veu de fons.)
No, és igual. Perquè tinguessin temps per mirar-ho, però no és la meva feina, m’entens o
no? Col·laboració ja. Llavors... No, no és la meva feina enviar-te les coses que s’han..., no és
la meva feina.
El Sr. Meroño manifesta que no, però articular un sistema d’informació, de comunicació i de
revertir...
El Sr. Mir manifesta que però si jo no he de fer això, Dani.
El Sr. Meroño manifesta que bé, tu ets el regidor de Participació, tu has de...
El Sr. Mir manifesta que això va amb un altre...
El Sr. Meroño manifesta que no hi ha projecte, ja ho veig.
El Sr. Mir manifesta que no té res a veure una cosa amb l’altra, però vull dir-te que jo sé que
és molt fàcil dir això, però jo et dic una cosa, i t’ho dic seriosament: la gent no vol això dels
polítics, la gent el que vol és que els polítics treballin, que dialoguin i que facin feina, no que
comencin a fer aquestes demagògies. Fas moltes demagògies, no és veritat. Tu saps
perfectament, fora d’aquí i quan estem a altres llocs, que quan es parla dels temes i es
tracten, es pren nota i s’intenten respondre. I hi ha coses, i és evident. Tu ets del Partit
Socialista i jo sóc d’Esquerra, aquesta gent de Gent per Cabrera, i cadascun pensa d’una
manera diferent. Si això és el que és bo de la democràcia, que tots intentem fer les coses el
millor possible. Que ens equivoquem? Bé, ens podem equivocar, però la intenció de tots els
que hi ha aquí és fer el millor possible per a tots. Llavors, això és el que jo crec.
El Sr. Meroño manifesta que es noti, Enric. És que no es nota. Això que has dit, no es nota.
El Sr. Mir manifesta que bé, doncs, perdona, s’està treballant perquè es noti, val? Potser no
es notarà com tu perceps, però hi ha altra gent que potser que ho noti, que es treballa, però
s’intenta fer-ho. La intenció està, i la voluntat també.
Llavors, el tema de les gandules i els para-sols és una cosa que ha demanat un licitador, que
li ha tocat una guingueta i que va dir: “Un servei que voldríem donar és això.” Ja s’havia fet
antigament, es va declarar desert, i s’ha tornat a fer. Llavors, si aquesta persona ho demana i
està interessada, pel que han pagat per donar aquest servei, i són 24, i hi ha gent que ho
aprofita, de veritat, hi ha gent que va a la platja i que vol estar passant el dia a la platja i vol
estar allà, llavors, si aquesta gent ho demana, doncs, es licita. Que no es presenta ningú?
Doncs, no es fa i ja està, és així de fàcil.
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. A veure jo, tornant una miqueta al tema de la
comunicació, perquè és que a mi, de veritat, és que és injust, bàsicament és injust el que
està passant. A veure, que en alguns casos no arribem a consensos, que en alguns casos
ens haguem oblidat o no els ha arribat la informació, això no es correspon amb el fet clar de,
no només la voluntat que diu l’Enric, sinó dels fets concrets. Qualsevol modificació
d’ordenances els passem amb temps, intentem que tinguin temps per veure el text,
incorporar esmenes. El Pla estratègic de turisme, els vam passar amb dos mesos o tres
d’antelació per fer-lo conjuntament. Algú, no diré qui, no se’l va ni mirar. Ostres, no diguin les
coses que no són, de veritat. Us ho demano per favor, pel bé de la veritat –de la veritat–
m’és igual el que pensi la gent, pel bé de la veritat.
No només hi ha voluntat, com diu l’Enric, que hi és -hi és– i vostès ho saben, sinó que a
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més, els fets ho demostren. Totes les mocions, que tenim temps, les passem amb temps
perquè cadascú digui la seva. Vull dir, estem agafant les excepcions per extrapolar una cosa
que no és real. Llavors, si agaféssim l’estadística de totes les ordenances que us hem passat
perquè us les miréssiu, de tots els textos que hem intentat consensuar, veuríem que, home,
el nivell és bastant elevat i que, per tant, no hi ha dret a què es digui aquí que no hi ha
voluntat de comunicació i que no es nota que volem fer participar, cosa que no té res a veure
amb entrar o no al govern, eh? Una cosa és la participació, però l’altra és entrar al govern.
El Sr. Meroño manifesta que no, no, per descomptat. Miri si estem malament, que la Sra.
Maluquer diu “sortir del túnel” pel fet de començar a tenir una mica de pes en les decisions
perquè estem en majoria. No està parlant ella de cap parcel·la de poder, ni de regidoria ni
històries, està parlant que podem començar a incidir en el govern municipal, que és per al
que ens fiquem tots en política municipal.
El Sr. Alcalde manifesta que sí, sí, però que hi hagi consens ha de ser voluntat de dos. Amb
el tema dels habitatges de protecció oficial, vam estar mirant i vam estar temps parlant-ne.
Que al final vosaltres us desvieu cap a una opció que nosaltres no veiem adequada, doncs,
no passa res, s’ha intentat i no s’ha arribat a un consens, però el que no podeu negar és que
la primera setmana de constitució d’aquest nou govern, es posa sobre la taula, se us
convoca a una reunió, se us diu “tenim aquest conveni per tirar endavant els habitatges de
Cal Conde”, no ho veieu bé, dieu “paralitzeu-ho i estudiem-ho bé”. Ho paralitzem, ho
estudiem bé, ostres, vam estar un any i pico. Vull dir, no fem..., no donem a entendre coses
que no són, de veritat. En honor a la veritat. M’és igual a mi tenir la raó o no, perquè jo sé
quina és la veritat, per tant, jo no jugo a tenir la raó en res, perquè la veritat és la que és. Hi
ha coses opinables, hi ha coses opinables, però els fets són incontestables.
El Sr. Meroño manifesta que Jordi, fa una estona has dit: “Vostè vol que jo el truqui per
telèfon per dir-li que vaig a cessar una regidora?” I jo li dic: “Sí.”
El Sr. Alcalde manifesta que bé, doncs, la propera vegada miraré de tenir-ho present.
El Sr. Meroño manifesta que i l’Enric en un altre ple va dir: “És que vostè, Sr. Meroño,
segurament té el llindar de participació més alt.” Doncs, sí, és clar que sí.
El Sr. Alcalde manifesta que val. Després, el tema, seguint amb això, que no sabíeu res del
tema del teatre, que no vam dir que anàvem a Urbanisme. A veure, a les comissions
informatives, ho vaig llegir en l’anterior ple, la relació amb dates de què s’havia comunicat en
cada data en les comissions informatives i plens. S’havia anat informant sistemàticament de
totes les novetats que hi havia. Ara la Generalitat diu que hem de fer una modificació del pla.
La Sra. Pera deia “hem anat a la Generalitat, i de moment sembla que tot pinta bé, però la
pizzeria no sé què”. S’ha anat informant a les comissions informatives. Jo començaré a
dubtar de si hi assistim o no hi assistim de vegades, i si quan hi assistim estem atents o no,
però hi ha una acta que ho recull, està recollit en una acta i, per tant... Aquí ho podria llegir,
perquè a l’acta del ple anterior està enregistrat, tota la relació de vegades que se us va
informar. No digueu que no es va informar de res, perquè és que és mentida. Llavors, la
veritat és una, si us plau, i no la transformem.
I del tema de les gandules, ja ho ha dit l’Enric, però jo només tinc la inquietud de no saber
quina afectació en el medi tenen les gandules i els para-sols. De para-sols ja en porta la
gent, molta gent, de casa seva. No sé si en crear les ombres a la platja s’afecta algun tipus
d’animal que jo no he estat capaç de percebre quan hi vaig, però no sé quina afectació al
medi tenen les gandules respecte a les tovalloles i els para-sols fixes respecte als que la
gent porta de casa. Tinc una inquietud ara mediambiental important, si me la pot aclarir?
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El Sr. Meroño manifesta que el model de platja, de gestió de platja que fa vostè, té
repercussions en la mobilitat del barri de baix, en l’aparcament, en l’accés a la platja. Jo li he
dit moltes vegades, jo he vist canviar l’oli del motor d’un cotxe a l’aparcament de la platja de
l’ADIF.
El Sr. Alcalde manifesta que això està prohibidíssim, a l’aparcament de la platja o a qualsevol
lloc.
El Sr. Meroño manifesta que bé, però com que permetem que puguin aparcar...
El Sr. Alcalde manifesta que ostres, Dani, però no, no. És que, clar, com que la gent roba,
que no entri gent a la platja perquè entren lladres. I com que hi ha l’estació del tren i els
lladres van en tren, doncs, que posem l’estació a Mataró i no a Cabrera.
El Sr. Meroño manifesta que ja li ho he dit, discrepo absolutament del model de gestió que
té.
El Sr. Alcalde manifesta que ja, però, sap què passa? Que la majoria de la gent hi està
d’acord, aquest és el tema, i que nosaltres estem per fer, no el que ens agrada, sinó el que la
majoria vol. I la majoria de gent de Cabrera a dia d’avui està prou satisfeta amb com està
evolucionant la platja. I gent que ve de fora diu que és de les millors platges del Maresme,
per l’estructura que té. Per cert, el comentari –ara m’ha vingut al cap– d’afavorir el club
nàutic, el trobo d’un surrealisme esperpèntic. O sigui, impressionant. Hem creat una platja
accessible per a persones amb problemes de mobilitat reduïda al costat del club nàutic de
Cabrera, perquè el club nàutic té el projecte de construir uns vestidors adaptats per a
persones amb minusvalidesa, i perquè els socorristes, que són els que ajuden a entrar i
sortir de l’aigua les persones amb minusvalidesa, estan a tocar del club nàutic. Pensar que
estem millorant la platja només a l’entorn del club nàutic, a part de ser rotundament fals, és
d’una demagògia i d’un histrionisme baixíssim, de veritat. És un esperpento, el que passa és
que se m’ha passat abans. És un esperpento, ja li dic, Sra. Maluquer.
La Sra. Maluquer manifesta que he dit majoritàriament.
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. On estàvem? Sí, li toca al Sr.Antoni Abel. Molt bé,
doncs, té alguna pregunta a fer o res a comentar? Endavant.
El Sr. Antoni Abel i Nuri del grup municipal d’AI-CM manifesta que bé, jo el que procuraré és
ser breu, perquè aquí hi ha gent que vol parlar, del públic, que vol fer preguntes i tot això, i
per l’hora que és, acabarem el pròxim dia, acabarem en divendres.
Mira, jo només vull preguntar alguna de les coses que heu dit aquí. Jordi, si us plau, estic
parlant amb tu. Primer de res, si us plau, quan et dirigeixis a un regidor que està parlant, no
pluralitzis. Dius “us queixeu” a tots, i ens queixem de temes determinats, amb alguns
coincidim i amb altres no. O sigui jo, per exemple, tot el que ha dit...
El Sr. Alcalde manifesta que perdó si he generalitzat en algun, no era la intenció.
El Sr. Abel manifesta que tot el que ha dit ell, hi ha coses que hi estic d’acord però hi ha
coses que no, per tant, no pluralitzis, eh? No ens posis a tots en...
El Sr. Alcalde manifesta que no, no, no ho solc fer.
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El Sr. Abel manifesta que a veure, no. Quan heu dit “vam demanar que opinessin una sèrie
d’entitats”, que això ho has dit tu, Jordi, per l’assumpte de la fira iberoromana, si no ho he
sentit malament, has dit “vam enviar 15 i n’han contestat 7”, no?
El Sr. Alcalde manifesta que no, no, 19 i han contestat 11.
El Sr. Abel manifesta que val, no he apuntat l’11. No, era per saber, perquè quan es diu,
s’hauria de dir també que ja que informeu, informeu de quines han sigut les que han sigut
informades i quines han sigut les que no han contestat, perquè crec que les que ho han fet
bé o han contestat mereixen que es digui.
El Sr. Alcalde manifesta que jo tinc les que han contestat, si vols, les esmento, no hi ha cap
problema.
El Sr. Abel manifesta que potser seria totes, no?, per saber-les totes.
El Sr. Alcalde manifesta que mira, els que han contestat són Diables Macabres, la colla
gegantera, protectora d’animals de Cabrera de Mar, Fundació Burriac, TAC, Núria Moira i
Graciela García, que deuen ser persones que van posar una parada, Plantes Burriac,
Grillats, Cabrera Solidària, Museu de Mataró i Museu de l’Estampació de Premià de Mar,
Museu Romà. Aquestes són les 11 que han contestat.
El Sr. Abel manifesta que bé. A veure, després, per l’assumpte aquest que ha parlat també la
Núria Pera... Si us plau. Has parlat d’agents de civisme, que són 26 hores setmanals. Bé, a
quins indrets faran la seva tasca, si us plau?
La Sra. Pera manifesta que sí, les funcions estan delimitades per l’Alcaldia i per Governació.
El Sr. Alcalde manifesta que són públiques, perquè a les bases de la convocatòria es posava
els seus àmbits d’actuació. A nivell territorial, allà on calgui, però passegen... Com que van
en bicicleta elèctrica, van tant pel Pla de l’Avellà com pel centre urbà com per les
urbanitzacions, sobretot als llocs..., i per la platja també, i els seus àmbits d’actuació són el
tema de la gestió de residus, el tema de la tinença d’animals, sorolls, respecte de l’espai
públic, etcètera. I tenen moltes funcions, es van definir amb ells perfectament, a part que ja
estaven posades a la base de la convocatòria, i depenen per a uns temes de la Policia local,
i per a altres temes de l’inspector de vies públiques.
El Sr. Abel manifesta que val. A veure, Enric, els fanals que posaràs al Camí d’Agell, canvieu
els fanals amb la...?
El Sr. Mir manifesta que canviem el mástil, la farola.
El Sr. Abel manifesta que canvieu tot? La lluminària també? Es posaran de leds, m’imagino?
El Sr. Mir manifesta que sí, sí.
El Sr. Abel manifesta que val. Enric, les restes de poda que es dipositen –ara aquí t’informo–
dintre dels contenidors, almenys prop de casa meva, t’asseguro que bona part vénen d’on hi
ha pisos, on hi ha habitatges, que els jardiners les fiquen dintre, i veïns de Vilassar que els
va de conya, perquè he vist passar amb sacs a gent. Suposo que vénen de Vilassar i no van
a tirar això... I són sacs grans, eh? Per tant, que això és el que s’ha de controlar. Per això,
aquests agents de civisme el que han de fer és controlar això.
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El Sr. Mir manifesta que sí, per això volem arreglar aquest tema, que és un problema.
El Sr. Alcalde manifesta que s’està detectant una quantitat d’abocaments, d’abandonament
de trastos, amb targeta identificativa, eh?, de capses de cartró deixades al costat dels
contenidors, que la feina que tindrem després serà per fer tots els expedients sancionadors.
Ens faltaran mans.
El Sr. Abel manifesta que a veure, i només ja una pregunta final perquè no vull allargar-me
més. Teniu un projecte de millora de la platja en el sector que hi ha entre la Riera Vinyals i el
Torrent del Molí, que ja estava mig parlat per tirar-ho endavant, per buidar de cotxes tot
aquell sector? Això estava parlat, crear una única zona d’oci. Això es pensa tirar endavant, o
s’ha quedat en el cajón del olvido?
El Sr. Mir manifesta que no em consta a mi això.
El Sr. Alcalde manifesta que de moment, valorem... Ja vam reduir molt l’estacionament a la
platja, i valorem que tal com està ara està ordenat, i que és suficient i desitjable.
El Sr. Abel manifesta que si volem una platja de qualitat, el que hem de fer és treure
rendiment.
El Sr. Alcalde manifesta que qualitat vol dir que vingui menys gent. Sí, sí.
El Sr. Abel manifesta que de qualitat, una platja de qualitat. O sigui, una platja que no sigui el
que tenim.
El Sr. Alcalde manifesta que no sé, jo, la qualitat de la platja ja dic que és prou acceptable i
ben valorada per molta gent.
El Sr. Abel manifesta que tenint en compte que cada vegada tindrem menys platja, perquè
com que no es fa res...
El Sr. Alcalde manifesta que esperem que l’Estat porti a terme el projecte aquest que ja està
aprovat i consensuat per tothom. Sí, home, sí.
El Sr. Abel manifesta que Jordi, fins que no s’emportin la via del tren...
El Sr. Alcalde manifesta que quan siguem independents, ja ho farem nosaltres.
El Sr. Abel manifesta que fins que no s’emportin la via del tren, no passarà res, o sigui, no
faran res. I ja està, senzillament això.
Ah, i després, sí, una pregunta. Si aquests dies, els dies que ha fet bon dia, perquè clar, els
dies que ha fet mal dia del cap de setmana..., si la zona verda algú l’ha controlada. Vull dir la
quantitat de vehicles o no...
El Sr. Alcalde manifesta que sí, ho vam dir a l’audiència pública. Ara tiraré de memòria, però
el cap de setmana del 17, era un cap de setmana?, bé, el cap de setmana del 17 de juny,
just abans de Sant Joan, es va fer un seguiment el dissabte i el diumenge. El dissabte, en
hora punta, punta, eh?, 12 i mitja, 1 del migdia, quedaven 96 places lliures, i el diumenge, en
hora punta, punta, quedaven 47 places lliures. Si a això li sumem que hi ha unes 40 que no
tenen la targeta i, per tant, s’emporten la papereta, doncs, si aquests ho fessin bé, quedaria
suficient espai, queda més d’un 10 per cent de places buides.
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El Sr. Abel manifesta que aquests dies... O sigui, no va fer bon temps.
El Sr. Alcalde manifesta que sí, sí, li estic parlant d’un cap de setmana de temps, però en
plena onada de calor. Sí, sí, segur.
El Sr. Abel manifesta que aquest cap de setmana, per exemple, aquest últim cap de
setmana, s’ha comprovat?
El Sr. Alcalde manifesta que haurà estat... Ja li dic, el cap de setmana que li he comentat és
el cap de setmana que hi ha hagut més assistència de vehicles al Pla de l’Avellà de llarg,
perquè estaven aparcats fins a llocs que jo no havia vist en ma vida. Doncs, estan aparcats
fins a dalt de tot, quedaven, com a mínim, aquestes 47 places que li comento, en diumenge.
Molt bé, gràcies. Gent per Cabrera? Sra. Maluquer?
La Sra. Anna Maluquer i Ferrer del grup municipal de GxC manifesta que sí, parlant de
platges, es va fer, recordo, una comissió, me’n recordo, al principi del darrer mandat, del
mandat anterior, vull dir, a aquest, amb tots els alcaldes de la zona, amb els quals hi havia
previstes una sèrie d’actuacions, i de les quals estava previst que a Cabrera es comencés a
invertir a partir del 2016. Com està això?
El Sr. Alcalde manifesta que sí, jo crec que ho he explicat reiteradament, en plens i demés,
però cap problema, tornem a explicar-ho. A veure, es va crear en el seu dia, l’any 2012, 2 de
juny del 2012, una comissió entre Generalitat i els sis municipis del Baix Maresme, per
consensuar quins trams de platja volia cada municipi que estiguessin estabilitzats, i a partir
d’aquí fer una petició oficial de solució tècnica, que es va traslladar a la Universitat
Politècnica de Catalunya.
La Universitat Politècnica de Catalunya va portar una sèrie de possibles solucions, els
ajuntaments vam decidir quina era la que més ens agradava, o la que menys ens
desagradava, que era la regeneració de sorra però l’estabilització amb la instal·lació
d’espigons, la majoria d’ells perpendiculars. En el cas de Cabrera hi anaven dos espigons
perpendiculars, un a l’alçada de la Riera de Cabrera aproximadament, entre l’estació de
bombeig i la Riera de Cabrera, i l’altra davant de Costamar aproximadament.
Això es va plantejar per part de la Generalitat a l’Estat, l’Estat s’ho va fer seu, s’ho va fer tan
seu que va menystenir la Generalitat i el director general d’Urbanisme es va enfadar molt en
aquella reunió, i ho va presentar en una reunió a Barcelona el febrer del 2014 o 15, ara no...
15, del 2015. Exacte, era abans de les eleccions. I ho va presentar com a seu, com un
projecte “que hem fet nosaltres”, etcètera, i el problema que hi havia era que l’Estat deia
“nosaltres aportem 30 milions, això s’ha de fer”, per a tot el Maresme, eh?, “en quinze anys,
al llarg de quinze anys, i nosaltres aportem per a aquest projecte 30 milions d’euros”. I aquí
vam declarar tots els ajuntaments que això era insuficient, la Generalitat també, i que es
necessitava més finançament.
A partir d’aquí, què va passar? A la comissió mixta que tenen Estat i Generalitat per a temes
de territori i sostenibilitat, doncs, la Generalitat convocava la reunió amb l’Estat perquè l’Estat
impulsés això i parlar per veure com es finançava, i sistemàticament, fruit del procés que
estem vivint sobiranista, doncs, l’Estat denegava, o sigui, no contestava la convocatòria
d’aquesta reunió.
Tot i així, el 30 de gener d’aquest any, sí, el 30 de gener va ser finalment, es van reunir i van
decidir tornar a parlar-ne, per tant, ara s’ha reprès el tema. S’han perdut dos anys fantàstics,
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perquè a l’Estat no li ha donat literalment la gana de reunir-se amb la Generalitat de
Catalunya, fruit del procés, hi insisteixo, i per tant, hem perdut dos anys, però ara sé que
s’han reprès les converses. Van tenir una primera reunió el 30 de gener.
Cabrera estava dins... Hi havia tres etapes i nosaltres estàvem a la primera etapa, a la
segona fase. A la primera fase anava a arreglar el tema entre Premià de Mar i Masnou, i la
segona fase era Vilassar de Mar i Cabrera. Per tant, calculaven que un cop comencéssim
ens tocaria el segon o tercer any, depèn del finançament que hi hagués. Clar, aquests dos
anys que s’han perdut, doncs ara ens aniríem, si abans tocava el 2016, doncs, ens aniríem
al 2018. A dia d’avui no tinc la informació actualitzada de com està, però el que sí que estem
estudiant paral·lelament a això és reprendre el tema, que ja els informarem en el seu
moment de si interposem un altre tipus de recurs. Recordin que vam aprovar interposar el
recurs de cassació, però la sentència ens han dit que és tan, tan difícilment “regatejable”,
que segurament el perdríem. Llavors, ens estem plantejant si iniciar un nou procediment,
demanant coses diferents a les que es van demanar en el procediment que vam instar ara fa
set anys, i que la sentència ens va tombar, apel·lant a altres coses diferents de la llei
mediambiental europea, que era al que vam apel·lar, i que no era a la que hauríem d’haver
anat a parar. Per tant, estem en tractes amb un bufet d’advocats que ens ha fet una
proposta, i ja veurem si ho contractem, ja ho parlarem, perquè com que vam prendre la
decisió d’interposar el recurs de reposició, si ho canviem per aquest nou procediment ja ho
parlaríem, a veure si hi estem tots d’acord. Però la idea és que paral·lelament al que faci
l’Estat, o no faci, seguir mantenint la pressió judicial per tal que com abans millor s’executi
una solució per a Cabrera. Aquesta és la idea. Suposo que li he contestat. Sí?
La Sra. Maluquer manifesta que després, també preguntar a la Sra. Pera... Bé, un apunt.
Això del “campito”... Que és que estem aprovant una moció per al Correllengua, i diem
“campito”. Però vaja...
El Sr. Sr. Alcalde manifesta que sí, això és una degeneració, és un camp multiesportiu que,
bé, hi ha una persona que li deia “campito”, i ens va fer gràcia i li diem “campet”, en català.
És un “campet”, sí.
La Sra. Maluquer manifesta que Sra. Pera, s’han posat a la venda ja els pisos de protecció
oficial? O sigui, si hi ha hagut demandes ja concretes i...?
La Sra. Pera manifesta que home, no, no. Jo, si vol, ara li referencio el cronograma que
tenim, i que vam notificar i que hem públic moltes vegades. A la venda no hi ha els
habitatges. A veure, de març a octubre...
La Sra. Maluquer manifesta que però, per buscar el finançament i tot plegat, també és un...
La Sra. Pera manifesta que a veure, de març a octubre del 2017, i això està publicat i ho
hem dit a les comissions d’Urbanisme, em sembla que s’ha dit en algun ple també, hi ha
redactar el projecte d’urbanització en dues fases, que això ho ha de fer l’ajuntament. Ara
tenim un projecte d’urbanització global que puja 2 milions i mig. El que farem serà dividir
aquest projecte en fases, per començar a urbanitzar. És que s’han de fer tots aquests
passos, no es poden posar a la venda pisos així... És que no es pot. És una mica absurd.
Després, hi ha l’aprovació del projecte, de la fase 1, carrer d’en Majó i zona verda davant
dels pisos de protecció oficial, els futurs pisos de protecció oficial. Després hi ha la redacció
del plec per licitar les obres d’urbanització. Aprovar les quotes d’urbanització que hauran de
passar-se i hauran de pagar els propietaris, segons el conveni del 2009. Això ho tenim
previst de març a octubre, i és en el que estem treballant, de març a octubre del 2017.
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Pel que fa a octubre-novembre del 2017, notificarem les quotes als propietaris, perquè facin
el pagament. Després presentarem el projecte d’edificació, i ho presentarem públicament a
Cabrera. És a dir, el projecte serà en aquest moment a l’octubre-novembre, que estarà
redactat, i el presentarem a tota la població.
Preveure el pressupost, s’ha de preveure en el pressupost, en el capítol 6, urbanitzacions, la
partida corresponent a les obres de la fase 1. És a dir, nosaltres, el projecte d’urbanització el
dividirem en dues fases, però aquesta fase 1 s’ha de posar en el pressupost, encara que els
propietaris paguin les quotes d’urbanització, s’han de contemplar en el pressupost aquests
diners. Per tant, encara que s’aprovi el pressupost del 2018.
Pel que fa a octubre-novembre del 2017, també tenim previst que es podrà, si tot això va ben
encaminat, sol·licitar llicència d’obres. Al gener-febrer de 2018 s’aprovarà el pressupost de
l’ajuntament, per tant, hi haurà aquesta fase d’urbanització, i al maig de 2018, inici d’obres
d’urbanització i d’edificació. Al juliol de 2019, si tot va bé, doncs, les obres es pot preveure
que puguin estar acabades. Aquest és el cronograma que hem presentat sempre.
El Sr. Antoni García i Lozano del grup municipal de GxC manifesta que em permets, Núria? A
veure jo, si no ho tinc mal entès, el conveni que es va firmar amb la cooperativa, el que jo
vaig veure, no recordo totes aquestes dates. Jo el que sí recordo és que ells podien
començar a vendre, amb certa immediatesa, i si no m’equivoco, que puc estar errat, eh?, en
l’audiència pública es va parlar de l’inici de la construcció, no m’atreveixo a dir el mes, però si
no, Jordi, tu no vas manifestar...?
El Sr. Alcalde manifesta que en el proper any, és a dir, a partir de juliol fins a juny de l’any
que ve.
El Sr. García diu que ah, vas dir el proper any?
La Sra. Pera manifesta que sí. A veure... Una cosa és el conveni que vam signar amb la
cooperativa, i l’altra és, posteriorment a la signatura d’aquest conveni, hi ha aquest
cronograma que es va presentar, i a més a més, la cooperativa..., bé, l’hem confeccionat
amb la cooperativa, però hi ha uns passos que nosaltres no ens podem saltar.
El Sr. García manifesta que no, no, si això ho comparteixo.
La Sra. Pera manifesta que aquest cronograma s’ha dit i s’ha repetit moltíssimes vegades.
És el cronograma que hi ha. Nosaltres no podem ara posar-nos a vendre pisos, quan hi ha
un projecte d’urbanització que s’ha de fer, hi ha el projecte que s’ha de presentar... La
cooperativa ens ha de presentar el projecte. S’han de seguir uns passos. M’escolta, Sr. Toni,
o...? Ja ha acabat, no? Gràcies.
El Sr. García manifesta que sí, tinc capacitat per veure el Meroño i...
La Sra. Pera manifesta que no, gràcies. És que em pensava que...
El Sra. García manifesta que quasi com una dona.
La Sra. Pera manifesta que no ho deia en aquest sentit, ho deia perquè com que m’havia
requerit l’atenció i veia que me la desviava, pensava que potser ja li havia contestat el que
volia que li contestés. Moltes gràcies.
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El Sr. García manifesta que estic així una mica confós amb el conveni que vaig veure.
La Sra. Pera manifesta que el conveni no parlava del cronograma, perquè entre altres coses,
hi ha la urbanització.
El Sra. García manifesta que sí que parlava, crec que s’ha dit que es posava a disposició i
es podia començar la venda per analitzar...
La Sra. Pera manifesta que sempre s’ha dit que vindran a l’ajuntament a partir d’octubrenovembre, i es farà públicament, hi haurà una audiència pública, on es manifestarà i es diran
les condicions d’aquests habitatges de protecció oficial. Sempre s’ha dit això. No s’ha canviat
en absolut res.
El Sr. García manifesta que fixa`t que jo anava una mica en l’encert que la venda...
La Sra. Pera manifesta que en l’encert de què?
El Sr. García manifesta que en l’encert que la venda es podia començar amb relativa
immediatesa.
La Sra. Pera manifesta que sí, si ja ho he dit, en el cronograma. Us el tornaré a passar, si
voleu, tantes vegades com vulgueu.
El Sr. García manifesta que no, no cal, no cal.
La Sra. Pera manifesta que gràcies.
El Sr. Alcalde manifesta que un petit parèntesi. César, amb qui hem de negociar el tema de
l’aire? No, no, perquè nosaltres no ens podem moure de lloc, però si a algú li molesta, potser
si que es pot moure. Nosaltres no podem. Qui és, el Joan? Hosti, Joan... Mou-te, posa’t aquí,
si us plau... Hòstia! Posa’t aquí davant, si us plau. És que si no ens fregim! Que nosaltres no
podem canviar de lloc.
Va, anem-hi. Perdó, eh?
La Sra. Anna Teixidó i Sardà del grup municipal de GxC manifesta que perdó, Núria, sóc jo
que assisteixo en nom de Gent per Cabrera a les comissions d’Obres, i jo no recordo que
ens hagis passat cap cronograma.
La Sra. Pera manifesta que explicat, segur. Te’l tornaré a passar per escrit, però explicat sí, i
us ho he demanat: “El voleu per escrit? No, no, està clar.” Jo no tinc cap problema en
passar-vos tot per escrit.
La Sra. Teixidó manifesta que passa’ns-ho per escrit. Explicat no, Núria, no. Amb dates
concretes no has dit mai res, sempre en termes generals. Si ens el pots passar per escrit,
doncs...
La Sra. Pera manifesta que a més, està publicat, en algun butlletí està publicat, em sembla,
però vaja, jo te’l passo per escrit. Però que s’ha dit repetidament, repetidament, eh?
La Sra. Teixidó manifesta que a nosaltres no.
La Sra. Pera manifesta que d’acord. Doncs, no devíeu venir aquell dia, no devíeu ser-hi
aquell dia.
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La Sra. Teixidó manifesta que el Sr. Meroño tampoc l’ha vist ni l’ha sentit.
La Sra. Pera manifesta que val, doncs, està en una revista municipal. A veure...
La Sra. Teixidó manifesta que el Sr. Toni Abel tampoc.
La Sra. Pera manifesta que d’acord, d’acord. No el teniu, d’acord.
(Veu de fons.)
El Sr. Alcalde manifesta que no, enviat jo crec que no s’ha enviat. Suposo que està
comentat, diria, a la revista, al butlletí anterior, però que s’ha comentat a comissions
informatives segur, perquè hi ha hagut preguntes. Però ja ho mirarem, eh? Això és tan fàcil
com buscar-ho pel word.
(Veu de fons.)
I tant, cap problema. Molt bé. Estem? Sí? Doncs, podem aixecar la sessió.
I no havent-hi res més de què tractar, s’aixeca la sessió d’ordre de la Presidència, essent ¾
d’onze de la nit, en lloc i data UT SUPRA, que com a Secretari en certifico.
Vist i Plau,
L’Alcalde

El Secretari
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