Ple ordinària de data catorze de setembre de dos mil disset.
A Cabrera de Mar, comarca del Maresme, a catorze de setembre 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 senyors/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. María 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 senyors/res
regidors/res.
1. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR
El Sr. Alcalde manifesta que primer punt de l’ordre del dia és l’aprovació de l’acta anterior. Jo
no he trobat cap esmena a fer. Algú té alguna esmena? Sí, Sr. Dani Meroño?
El Sr. Daniel Meroño i Lombera, regidor del grup municipal del PSC manifesta que sí, bona
tarda a tothom. No ho tinc davant, m’ho he apuntat. A la pàgina 37, a la penúltima fila, diu
“hauran signat el conveni i Cabrera de Mar no”. O sigui, al darrere de Cabrera de Mar hi ha
d’haver un “no”.
El Sr. Alcalde manifesta que ah, “no” a continuació. O sigui, posa “Cabrera de Mar, punt, no”,
“no passa res”, diu.
El Sr. Meroño manifesta que correcte.
El Sr. Alcalde manifesta que llavors, el “no passa res” com queda? Igual?
El Sr. Meroño manifesta que igual, sí. “Cabrera de Mar no. No passa res.”
El Sr. Alcalde manifesta que ah, d’acord. Hi ha un altre “no” aquí.
El Sr. Meroño manifesta que després, a la pàgina 43, a l’últim paràgraf, segona fila, on diu
“moltes dones per conciliació familiar”. Faltaria el “per”.
El Sr. Alcalde manifesta que en lloc de la coma, un “per”.
El Sr. Meroño manifesta que ja està.
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Gràcies, Dani. Alguna esmena més? Sí? Anna
Maluquer, si us plau?
La Sra. Anna Maluquer i Ferrer, regidora del grup municipal de GxC manifesta que sí, bona
tarda. A la pàgina 19 diu que aprovada la proposta per 10 vots a favor, 4 del PDeCAT –eren
3– i no hi ha els 3 de Gent per Cabrera.
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El Sr. Alcalde manifesta que ah. A la pàgina 19? “... manifesta que queda aprovada la
proposta per 10 vots a favor.” Sí, està malament. Val, sí. Ha de dir 3 PDeCAT, s’ha d’afegir 3
Gent per Cabrera, i la resta està bé. Ho veus? Ho vaig mirar, eh? Val, ben vist. Toni?
El Sr. Antoni Abel Nuri, regidor del grup municipal d’AI-CM manifesta que bon vespre a
tothom. A veure, a la pàgina 9, al paràgraf novè, dic “aquest cas, el PDeCAT té dos
membres”. No, el PDeCAT en té tres. No sé si vaig dir...
El Sr. Alcalde manifesta que començant per baix quin és? Acabarem abans. El tercer per
baix? Val.
El S. Abel manifesta que “en aquest cas, el PDeCAT, que té dos membres...”
El Sr. Alcalde manifestar que “que té dos membres”, no, “tres”.
El Sr. Abel manifesta que a veure, no sé si vaig dir dos o tres, però està clar que no està
correcte, eh?
El Sr. Alcalde manifesta que sí, anem ballant. Molt bé.
El Sr. Abel manifesta que més. Pàgina 24, al paràgraf 10, que és el tercer començant per
baix. “Perquè he incrementat l’edifici industrial”. No. El benefici industrial. Edifici no, benefici.
El Sr. Alcalde manifesta que ostres, sí. Per quina línia està més o menys? Val, ja està, ja
està.
El Sr. Abel manifesta que a la sisena.
El Sr. Alcalde manifesta que d’acord, sí, sí. Està bé això, incrementar l’edifici està molt bé.
El Sr. Abel manifesta que a la pàgina 42, a l’últim paràgraf, a veure, aquí és que no sé el que
posa. “A veure, en principi jo crec que a tothom li agrada que les escoles bressol sortissin les
públiques, gratuïtes”.
El Sr. Alcalde manifesta que a quin paràgraf, perdona?
El Sr. Abel manifesta que a l’últim, a la segona línia. Tot això és que no s’entén. “A tothom li
agradaria que...” O sigui, aquí el que vaig dir és que totes les escoles bressol ens agradaria
que fossin gratuïtes.
El Sr. Alcalde manifesta que s’entén, no?
El Sr. Abel manifesta que no. Sortissin no crec... Sortissin les públiques...
El Sr. Alcalde manifesta que sí, sortir gratuïta una cosa. Està bé. Bé, no sé. Fossin.
El Sr. Abel manifesta que jo no ho vaig dir, segur.
El Sr. Alcalde manifesta que posem un “fossin” en lloc de “sortissin”. Ja està. Val.
El Sr. Abel manifesta que res més, ja està.
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El Sr. Alcalde manifesta que res més? Bé. Algú més té alguna esmena? No? Doncs, donem
per aprovada l’acta amb les esmenes que acabem de veure.
El Consistori per unanimitat acorda aprovar l’acta de la sessió ordinària de data tretze de
juliol de dos mil disset amb les esmenes esmentades.
2. DESPATX OFICIAL
El Sr. Alcalde manifesta que passem al següent punt de l’ordre del dia, que és Despatx
Oficial. El Sr. Secretari i interventor ens donarà compte d’alguns temes. Quan vulgui.
El Sr. Secretari manifesta que primer donar compte de la relació de decrets, en aquest cas
del 627 del 2017 fins exactament el 751 també del 2017, que si els sembla bé no llegim la
relació, que és d’una extensió considerable. No n’he vist cap especialment...
D’altra banda, també donar compte d’alguns temes. En concret, que es va declarar deserta
la licitació per a l’adjudicació de l’autorització de l’explotació del lot 1 del servei de gandules i
para-sols de les temporades 2017 i 2018, per no haver-se presentat cap licitador, i que es va
adjudicar a la Sra. Gemma Sacristán Carbonell l’autorització de l’explotació del servei del lot
2 per a les temporades 2017 i 2018. Aquet seria un tema del qual hauríem de donar compte.
Un altre tema és que també la junta de govern en aquest cas va declarar vàlida la licitació i
es va adjudicar a la Sra. Estefanía García Almeda la concessió de l’explotació del quiosc
ubicat a la plaça de la Nova Cançó Catalana pel cànon anual de 5.001 euros, durant el
termini d’un any, prorrogable tàcitament per períodes anuals fins un màxim de 4.
Després, també donar compte o explicar que també la junta va declarar vàlida la licitació i va
adjudicar el contracte a Serveis Educatius Cavall de Cartró Societat Limitada, pel preu de
800.271,96 euros, per a la gestió del servei de l’escola bressol municipal Marinada,
mitjançant la concessió administrativa d’acord amb els plecs de condicions administratius i al
plec de prescripcions tècniques, i que aquest termini de concessió serà de tres anys,
comptats a partir de la data de l’inici de la prestació, que podran ser prorrogables fins a dos
anys més, amb pròrrogues aprovades any a any.
A part d’aquests temes, també comunicar que s’ha aprovat i s’ha comunicat el període mitjà
de pagament i els informes de morositat corresponent al segon trimestre del 2017, i que
l’ajuntament, vaja, compleix sobradament el període mitjà de pagament, que està establert a
totes les factures amb 30 dies.
A part d’aquest tema, també els voldria comunicar que en el darrer Ple la regidora María
José Cortada va demanar expressament a l’ajuntament que es manifestés si la seva
actuació, que va ser objecte d’anàlisi en aquest darrer Ple, havia sigut constitutiva, o podia
ser constitutiva d’un il·lícit penal, i quin tipus d’infracció s’hauria comès, i fruit d’aquesta
petició l’ajuntament va demanar un informe a un especialista en dret penal, ja que no és una
qüestió tampoc molt habitual en què ens hi trobem, i és del que us voldríem informar, el seu
contingut. Si us sembla bé... Repartirem, si de cas... Potser serà més fàcil, i per la notorietat
del cas serà...
Tot seguit ho llegeixo.
El dictamen diu: “Per resolució d’Alcaldia de data 4 de setembre, dictada en l’Expedient
número 2017/917, s’ha encomanat a aquest Lletrat l’elaboració d’un informe jurídic per
determinar si els fets que tot seguit s’exposen són constitutius d’algun il·lícit penal i puguin
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derivar-se’n responsabilitats criminals.
L’exposició dels fets, en l’apartat aquest explica que en data 2 de juliol de 2015 fou publicat
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona l’Edicte de 16 de juny de 2015, pel que la
Sra. María José Cortada Manchado va ser nomenada Regidora de l’Àrea de Serveis a les
Persones, Sanitat i Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Cabrera de Mar.
El mateix succeïa amb la Regidora de l’Àrea de Cultura, Comunicació i Participació
Ciutadana, Ensenyament i Patrimoni, de la que es nomenà responsable a la 3a Tinent
d’Alcalde, Sra. Montserrat Reig Pascual, i de la que depèn el cartipàs municipal de la gestió
de l’important patrimoni arqueològic iberoromà i medieval existent en el municipi de Cabrera
de Mar.
Els dies 3 i 4 de juny d’enguany se celebrà a Cabrera de Mar l’anomenada Fira Iberoromana,
on la Regidora de Promoció Econòmica Sra. María José Cortada Manchado, va posar a la
venda 500 exemplars del llibre titulat L’Arqueologia a Cabrera de Mar, Ibers i Romans,
elaborat i coordinat pel seu marit Josep Maria Rovira, on hi figurava el segell i la llegenda
que era editat i publicat per l’Ajuntament de Cabrera de Mar, i comptava amb el suport
econòmic de la Diputació de Barcelona, quan l’equip de govern no havia autoritzat aquesta
iniciativa en cap moment ni cap coneixement en tenia, de la mateixa manera que n’era
ignorant l’arqueòleg municipal adscrit a l’Àrea de Patrimoni, qui té al seu càrrec l’elaboració i
supervisió de totes les publicacions municipals relatives al seu patrimoni arqueològic. La
impressió del llibre, de cost 5.183 euros, de base imposable 4.983 euros, i per al que no
existia dotació pressupostària, fou facturada amb data 2 de juny de 2017, mitjançant la
factura número 868/2017 a l’Ajuntament de Cabrera de Mar per la mercantil “L’Impremta
d’Argentona S.L.”, i tingué entrada al registre municipal el mateix dia 2 de juny, qui a
l’assabentar-se aleshores de l’edició del llibre, rebutjà el seu pagament i ordenà la seva
retirada, i més tenint en compte les seves carències i evidents errors tècnics, i on
s’expressaven eminentment les particulars expressions del seu autor. Aquestes despeses de
la impressió del llibre finalment foren ateses particularment per la regidora María José
Cortada Manchado, prèvia cancel·lació de la factura lliurada a l’ajuntament.
En data 16 d’enguany, es dictà Decret d’Alcaldia cessant, per pèrdua de confiança, a Marí
José Cortada Manchado, de les facultats conferides en la regidoria de l’Àrea de Serveis de
les Persones, Sanitat i Promoció Econòmica, abocant-se a favor de l’alcalde les
competències i atribucions d’aquesta regidora.
Després, en l’apartat de fonaments jurídics explica: “En compliment del que m’ha estat
encomanat, i previ estudi de les circumstàncies i contingut de la documentació facilitada,
formulo les següents consideracions:
Als efectes penals, la regidora María José Cortada Manchado tenia i té la consideració legal
d’autoritat al ser membre de la Corporació municipal de Cabrera de Mar, i concretament, al
temps dels fets participar de funcions públiques de govern al ser la regidora de l’Àrea de
Serveis a les Persones, Sanitat i Promoció Econòmica, segons expressament ho disposa
l’article 24.1 del Codi Penal en establir que reputarà a l’autoritat el que per si sol o com a
membre d’alguna corporació o òrgan col·legiat tingui comandament o exerceixi jurisdicció
pròpia. Conseqüentment, els actes fets en l’exercici d’aquestes funcions públiques poden ser
sotmesos a il·licitud penal segons els supòsits previstos i sancionats actualment sota la
rúbrica de “Delitos contra la Administración pública” que recull en aquest cas el títol XIX del
Codi Penal.
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D’entre ells, entenc, per les raons que seguidament s’exposen, que el comportament de la
citada regidora és constitutiu d’un delicte de malbaratament de cabals públics, de l’article
432.1, amb relació a l’article 252, ambdós de l’actual Codi Penal, segons la modificació
operada per la Llei Orgànica 1/2015, de 30 de març, que va entrar en vigor l’1 de juliol de
2015. Amb aquesta llei es regula un nou concepte del delicte de malbaratament de cabals
públics, que juntament amb els fins llavors conductes perseguibles de desviació i sostracció
de cabals públics, s’inclouen ara altres supòsits de gestió deslleial per remissió legislativa.
L’article 432.1 estableix “La autoridad o funcionario público que cometiere el delito del
artículo 252 sobre el patrimonio público será castigado con una pena de prisión de dos a seis
años, inhabilitación especial para el cargo de empleo público y para el ejercicio del derecho
de sufragio pasivo por el tiempo de seis a diez años. Per la seva banda, l’article 252.1
sanciona com a delicte d’administració deslleial “...a los que teniendo facultades para
administrar un patrimonio ajeno emanadas de la ley, encomendadas por la autoridad o
asumidas por un negocio jurídico, las infrinjan excediéndose en el ejercicio de las mismas y,
de su manera, causen un perjuicio al patrimonio administrado.”
Segons la jurisprudència de la Sala Segona del Tribunal Suprem, el bé jurídic protegit en el
delicte de malbaratament de cabals públics és el deure a la fidelitat i transparència de les
autoritats i funcionaris públics amb l’administració dels cabals públics, entenent i incloent en
aquest cas a les autoritats i funcionaris públics que tenen competència per ordenar despeses
i inversions, en aquest sentit, (STS, de 22-05-2008) o tinguin competència per adoptar
decisions que es tradueixen en la disposició de cabals públics, ja sigui per atribució
normativa, així com d’aquelles situacions de fet derivades de l’ús o pràctica administrativa
dins l’estructura de l’ens públic de què es tracti. En aquest sentit, (SSTS 28-11-06, 12-1205).
Atès aquest pressupòsit bàsic de caràcter normatiu, es a més imprescindible per a la
comissió del referit delicte de malbaratament de cabals públics l’existència dels requisits
següents:
a) Un excés de l’autoritat del funcionari en l’exercici de les seves funcions, és a dir, que
incompleixi la mateixa diligència que en el món privat li seria predicable en l’administració
d’un patrimoni aliè. És obvi que els fets comesos per la Sra. María José Cortada excedien
dels paràmetres competencials de la seva regidoria, doncs, com li era conegut, és atribució
de l’Àrea de Patrimoni municipal i, per tant, no entraven en les seves funcions ordenar
l’edició de publicacions sobre el patrimoni arqueològic de l’Ajuntament de Cabrera de Mar ni
fes ús de les marques i dels drets de propietat intel·lectual municipals sense l’autorització de
l’equip de govern, a qui ocultà aquests fets coneixent que no els autoritzaria.
b) I que com a conseqüència d’aquest apartat que s’ha comentat anteriorment, que és
l’excés de l’autoritat del funcionari en l’exercici de les seves funcions, en resulti un perjudici
per a l’Administració pública. Respecte d’aquest requisit, no es tracta de la típica apropiació
o distracció dels cabals públics, fins fa poc coneguda, sinó que actualment ja es dóna aquest
supòsit, generant un perjudici a l’Administració pública de qualsevol ordre, i d’entre ells pot
ser-ho crear un deute indegut a l’Administració pública, mitjançant un comportament il·lícit.
En el present cas, prescindint d’altres consideracions o circumstàncies concurrents, que
també poden merèixer la consideració de perjudicis causats a l’Ajuntament de Cabrera de
Mar, i atenent solament al criteri econòmic més tangible de la factura lliurada per la
impremta, carregant indegudament i de forma conscient a la tresoreria de l’Ajuntament de
Cabrera de Mar la impressió dels 500 exemplars per un cost de 4.983 euros, s’ha de
considerar que també es compleix aquest segon requisit.
Dit això, havent-se practicat tots els actes que objectivament deurien de produir el resultat, el
delicte pot estimar-se com a no consumat sinó en grau de temptativa de delicte o com
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exempt de responsabilitat criminal al no haver-se produït finalment cap perjudici econòmic a
l’Ajuntament, a assumir la regidora el pagament personal de la factura d’impressió dels
exemplars editats, previ canvi al seu nom de la factura. L’article 16.1 del vigent codi penal
estableix que hi ha temptativa quan el subjecte dóna principi a l’execució del delicte
directament per fets exteriors, practicant tots o parts dels actes que objectivament haurien de
produir-ne el resultat, i malgrat tot, aquest no es produeix per causes independents a la
voluntat de l’autor. Per la seva banda, l’apartat 2 del mateix article 16 del codi penal
determina l’exempció de responsabilitat penal pel delicte intentat a qui eviti voluntàriament la
consumació del delicte, bé desistint de l’execució ja iniciada, bé impedint la producció el
resultat.
La diferència està, en tot cas, en la naturalesa de la voluntarietat de l’autor a l’hora del
desistiment per determinar-se el supòsit aplicable. Existeixen en dogmàtica penal diferents
teories aplicables per determinar l’abast de la voluntarietat del desistiment, però la més
utilitzada per la jurisprudència és la teoria valorativa dels motius que porten a l’autor a
desistir en aquest cas. En aquest sentit, (STS de 18-04-20009, per exemple: la col·locació
d’una bomba d’explosió retardada i abans que arribi el temps de detonació, l’autor
voluntàriament la desactiva (exempció de responsabilitat penal), d’aquell altre que abans del
temps de detonació de la bomba és descobert el seu delicte i accedeix a la desactivació de
la bomba per evitar-ne o disminuir-ne les responsabilitats derivades dels seus actes,
(temptativa) o perquè se sap que es produiran els efectes buscats per l’explosió no s’han
pres mesures per evitar-ho en ser descobert. S’ha de tenir, doncs, en compte, que la Sra.
María José Cortada Manchado es va avenir a fer-se càrrec de la factura quan la Comissió de
Govern va descobrir-ne els fets i va negar-se al pagament del seu cost.
El tercer apartat, que conclou, diu: D’acord amb les consideracions i raonaments jurídics
abans exposat és el meu parer professional que els actes realitzats per la Sra. María José
Cortada Manchado, en el seu càrrec de Regidora de l’Àrea de Serveis a les Persones,
Sanitat i Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Cabrera de Mar, són constitutius d’un
delicte de malbaratament de cabals públics de l’article 432.1, amb relació a l’article 252, en
grau de temptativa per aplicació de l’article 16.1, tots ells del Codi Penal. La pena aplicable
en aquest cas és inferior en un o dos graus als dos anys mínims de presó assenyalats pel
delicte consumat, és a dir: en el primer cas (un grau) la pena estaria dintre de la forquilla d’1
any o 2 anys de presó, i en el segon supòsit (dos graus) entre 6 mesos i un1 any de presó,
en l’extensió que s’estimi escaient, atès el perill inherent a l’intent i el grau d’execució arribat.
Així com la pena d’inhabilitació especial per a càrrec o treball públic i per a l’exercici del dret
de sufragi passiu pel temps màxim de 18 mesos a tres anys (dos graus), o de tres a sis anys,
que seria el cas (d’un grau).
Barcelona, dotze de setembre de dos mil disset”
Comunicar que, clar... La data, 12 de setembre de 2017. L‘informe el signa un especialista
penal que es diu Juan Castelló Corbera. El que sí que hem de comunicar és que nosaltres, o
vaja, els funcionaris en aquest cas, tenim l’obligació, en el moment que tenim coneixement
de la comissió d’alguna actuació que pot ser constitutiva d’algun tipus d’il·lícit penal,
aquestes s’han de comunicar judicialment, en aquest cas a fiscalia, perquè es valori si
realment aquestes actuacions poden ser constitutives d’aquest il·lícit penal que manifesta en
aquest cas l’especialista consultat.
El següent punt de què es vol donar compte és explicar que amb relació al tema del
referèndum, l’Ajuntament de Cabrera de Mar, després que s’aprovés la Llei del referèndum,
va manifestar, i abans que el Tribunal Constitucional manifestés la suspensió d’aquesta
normativa, el seu ple suport al referèndum que s’havia convocat per al proper dia 1 d’octubre
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del 2017, i que compliria les previsions que es concreten en l’esmentada Llei del referèndum.
A més a més, en aquest mateix decret es parlava ja que es donaria compte en el següent
ple, que és aquest, i ho fem ara, donar compte.
Això es va signar el dia 7 de setembre, tot i que suposo que s’ha sentit molta informació pels
mitjans. També explicar que posteriorment a què el Tribunal Constitucional va dictar la
suspensió d’aquesta llei, vam rebre diversos requeriments, un l’alcalde i jo com a secretari,
en el sentit que no podíem realitzar cap tipus d’actuació que fos donant suport o que fossin
actes que es poguessin..., en execució del referèndum. I la darrera que s’ha rebut, o que ha
rebut en aquest cas l’alcalde, és la del delegat del Govern en l’advertiment, que també ja ha
sortit pels mitjans, que s’han de..., bé, adjuntant el Tribunal Constitucional i que s’haurà
d’anar a fiscalia i... Bé, el de la fiscalia encara no ho hem rebut però vaja, aquí sí que ja
s’adjunta la del Tribunal Constitucional, amb l’advertiment del delegat del Govern. I això és
tot.
El Sr. Alcalde manifesta que moltes gràcies Sr. Secretari.
El Consistori per unanimitat acorda donar-se’n per assabentat.
3. GOVERNACIÓ
3.1. APROVACIÓ XIFRA OFICIAL DE POBLACIÓ A CABRERA DE MAR EN DATA 1 DE
GENER DE 2017
El Sr. Alcalde manifesta que passem al primer punt que hem de sotmetre a votació, que és
l’aprovació de la xifra oficial de població a Cabrera de Mar amb data 1 de gener de 2017. Bé,
després de quadrar els empadronaments i desempadronaments, la Diputació cada any ens
facilita la data que queda fixada i que és la que hem d’aprovar ara al Ple. A data 1 de gener
de 2017 diu la xifra d’habitants que en aquest cas és de 4.614. Llavors, si voleu comentar
alguna cosa? Ho vam parlar ahir a junta de portaveus.
Doncs, sotmetem el punt a votació.
Vots a favor d’aprovar aquesta xifra?
Doncs, queda aprovada per unanimitat, la proposta que és del tenor literal següent:
“D’acord amb el sistema d’obtenció de xifres oficials de població establert segons Resolució
de 25 d’octubre de 2005, de la Presidenta de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) i del
Director General de Cooperació Local, per a l’obtenció de la proposta de xifres oficials de
població.
Atès el que disposa l’article 81 del Reglament de Població i Demarcació Territorial de les
Entitats Locals, modificat pel Reial Decret 2612/1996 de 20 de desembre, els Ajuntaments
aprovaran la revisió dels seus Padrons Municipals, amb referència 1 de gener de cada any,
formalitzant les actuacions que s’han dut a terme durant l’exercici anterior.
D’acord amb el procediment establert per Resolució de Població de 25 d’octubre de 2005, de
la Presidenta de l’Institut Nacional d’estadística i del Director General de Corporació Local
(BOE núm. 280 de 23 novembre 2005), per la qual es dicten instruccions tècniques als
Ajuntaments per a la revisió anual del Padró Municipal i per al procediment d’obtenció de la
proposta de xifres oficials de població.
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En virtut del conveni d’Encomanda de la Gestió informatitzada del Padró Municipal
d’habitants signat amb la Diputació de Barcelona i aprovat per aquesta Corporació.
Per tot l’esmentat es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer: Aprovar la xifra de 4.614 (quatre mil sis-cents catorze) habitants, resultat de la gestió
del Padró d’Habitants del Municipi de Cabrera de Mar, a data 1 de gener de 2017.
Segon: Facultar a l’Il·lm. Sr. Alcalde tan àmpliament com sigui menester i en dret es
requereixi per a l’efectivitat dels presents acords.”
4. HISENDA
4.1. APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPTE GENERAL 2016
El Sr. Alcalde manifesta que passem al següent punt, que és l’aprovació, si escau, del
Compte General del 2016. Bé, la Comissió Especial de Comptes, amb data 19 de juliol del
2017, és a dir, ara farà un parell de mesos, va informar favorablement el Compte General del
2016, integrat per la Corporació Local i per l’empresa municipal GICSA. El que sotmetem ara
és un tràmit, el Ple ha d’aprovar, per això es va enviar, es va fer dins dels terminis, es va
incloure la liquidació i tots els requeriments que ens exigeixen des de la Sindicatura de
Comptes, entenc, i bé, es va informar al Ple. Si voleu dades, el recordatori de la liquidació es
van exposar a la Comissió Especial de Comptes, el nivell de compliment de la despesa, dels
ingressos, el superàvit que hem tingut, el romanent de tresoreria, totes aquests xifres van ser
exposades en el seu moment àmpliament. No sé si algú vol comentar alguna cosa al
respecte. No?
Doncs, passem a votació d’aquest punt.
Vots a favor?
Abstencions?
Bé, molt bé.
El Consistori acorda aprovar per 5 vots a favor (3 PDeCAT i 2 ERC) i 5 abstencions (3 GxC,
1 AI-CM, 1 PSC i la regidora no adscrita) la proposta que és del tenor literal següent:
“Expedient 2017/758 relatiu a l’aprovació del Compte General 2016.
Fets
1. La Comissió Especial de Comptes, en sessió de data 19/7/2017 informa favorablement el
Compte General de 2016 integrat pel de la pròpia Corporació Local i el de l’empresa
municipal Gestió Iniciatives Cabrera, S.A.
2. L’article 212.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, ha estat sotmès a exposició pública mitjançant anunci
publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 27/7/2017, al tauler d’anuncis de
l’Ajuntament i a la web municipal, no havent-se presentat reclamacions, esmenes o
observacions durant l’exposició al públic segons certificat que consta a l’expedient.

Fonaments de dret
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1. L’article 212.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, determina que el Ple és l’òrgan competent per
l’aprovació d’aquesta proposta.
Per tot l’esmentat es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer: Aprovar el Compte General de l’any 2016 corresponent a l’Ajuntament de Cabrera
de Mar i el de l’empresa municipal Gestió Cabrera, S.A.
Segon: Retre l’esmentat Compte General a la Sindicatura de Comptes de Catalunya,
d’acord amb el que determina l’article 212.5 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.”
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Només remarcar, ja ho fem cada any però no deixaré
de recordar-ho, el Compte General, aprovar-lo o no, no implica estar d’acord o no amb la
gestió econòmica, sinó es corrobora que l’ajuntament, efectivament, ha aplicat la tecla que
diu “enviar a Sindicatura de Comptes” tota la comptabilitat, que s’ha fet la comptabilitat. No
implica si s’ha fet bé o malament, sinó que s’ha fet. Només és això, vull dir que no implica
estar-hi més o menys d’acord, només... Que se sàpiga.
6. MOCIONS
6.1. MOCIÓ PER AL CANVI EN EL RÈGIM DE SESSIONS DELS PLENS DE
L'AJUNTAMENT DE CABRERA DE MAR QUE PRESENTEN GXC, AI-CM, PSC I LA
REGIDORA NO ADSCRITA
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Passem al següent punt, que és la moció per al canvi
en el règim de sessions dels Plens de l’Ajuntament de Cabrera de Mar, que presenten Gent
per Cabrera, Alternativa Independent Cabrera de Mar, el Partit dels Socialistes de Catalunya
i la regidora no adscrita.
Ens presenta aquest punt la Sra. Anna Maluquer, de Gent per Cabrera. Endavant, quan
vulguis.
La Sra. Anna Maluquer i Ferrer, regidora del grup municipal de GxC manifesta que gràcies.
“El 30 de juny del 2015 es va aprovar el cartipàs municipal i amb ell el règim de sessions del
Ple de l’Ajuntament de Cabrera de Mar. Aquestes sessions es van determinar com a
bimensuals. El règim es va aprovar amb 6 vots a favor (CiU i ERC) , 2 abstencions (PSC i AICM) i 3 vots en contra (GxC)
Veient que sovint aquestes sessions s’allarguen excessivament per l’acumulació de temes a
tractar amb el consegüent cansament de les persones que han assistit al Ple perquè hi volen
participar al final de tot
Fent ressò també de la inquietud mostrada per alguns tècnics de l’ajuntament davant
aquesta periodicitat que provoca que alguns temes s’alenteixin o s’hagin d’informar amb
massa precipitació, amb el que això comporta de greuge cap a l’oposició que no té el temps
suficient d’aprofundir en les propostes
Considerant que els regidors de l’oposició cobren per assistència als plens i que s’han
mantingut els honoraris de quan hi havia un ple mensual i que, per tant, no representa cap
modificació pressupostària i només afecta la periodicitat dels pagaments que passarien a ser
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mensuals per comptes de bimensuals
Veient que les comissions que s’han formalitzat per poder fer un seguiment de la tasca de
l’equip de govern i poder enriquir el debat no han evolucionat com caldria i en aquests
moments estan absolutament estancades
A l’espera que es redacti un ROM (Reglament d’Organització Municipal) per poder
consensuar entre tots els grups del consistori quins són els temes que s’haurien d’informar
amb cura i quins són irrellevants a les comissions que ja existeixen i a les que aquest ROM
pugui crear
Els grups municipals de GxC, AI-CM, PSC i la regidora no adscrita PROPOSEN:
Modificar el règim de sessions del Ple de bimensuals a mensuals, en el benentès que si hi
ha algun mes que no hi ha temes a tractar, el Ple no es convoca.
Iniciar la creació d’un ROM perquè existeixi la màxima transparència en la gestió municipal.
Demanem, doncs, que aquesta moció sigui votada en el proper Ple Municipal a celebrar-se
el 14 de setembre de 2017.”
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, gràcies. Donem ara la paraula als grups que no
presentem la moció perquè expressi cadascú el seu posicionament. Per part d’Esquerra
Republicana de Catalunya, Enric Mir. Quan vulguis.
El Sr. Enric Mir i Nuet, regidor del grup municipal d’ERC manifesta que bé, gràcies, bon
vespre a tothom. Bé, el Grup d’Esquerra ens hi abstindrem, perquè nosaltres entenem que sí
que és veritat que legalment s’ha de fer un ple per al tema dels habitants del municipi, que és
cada tres mesos, i nosaltres ara l’estem fent cada dos mesos. Nosaltres considerem que és
suficientment per portar a terme la gestió de l’Ajuntament i per informar els ciutadans.
Tenint en compte que som un poble, com acabem d’aprovar, de 4.614 habitants, i que la
mitjana d’assistència als plens són unes 30 persones, avui són 34, que no és ni un 1 per cent
de la població, entenent que ja s’informa suficientment per tots els mitjans i que l’interès
d’assistir als plens no és molt significatiu a una població tan important com és Cabrera.
Llavors, nosaltres considerem que amb un ple cada dos mesos és suficient, però com que a
nosaltres ens encanta debatre, treballar i fer les coses, doncs, ens hi abstindrem i endavant.
Gràcies.
El Sr. Alcalde manifesta que gràcies Enric.
Bé, per part del Partit Demòcrata, diverses coses a comentar. Per nombre d’habitants, ho
acaba de dir l’Enric, ens tocaria un ple cada tres mesos, i estem fent un cada dos. Per tant,
estem millorant el nivell de transparència i de debat que ens pertocaria. És cert que
antigament s’havia fet un ple mensual, durant bastant de temps, i es va decidir passar a ferlo cada dos mesos perquè ens trobàvem que hi havia mesos en què no hi havia temes.
Llavors vam dir, escolta, ho agrupem cada dos mesos per una qüestió d’eficiència, i perquè
enteníem que era més que suficient. Per això, si us fixeu, es va votar no només amb els vots
favorables del govern sinó que hi va haver dues persones que s’hi van abstenir, aquí
presents. Vull dir que en certa manera no semblava que estigués malament fer-lo cada dos
mesos.
En aquell mateix moment es va dir que si detectàvem un increment substancial, significatiu
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dels temes a portar al Ple, doncs, passaríem a fer-lo cada mes. Aquest era el compromís del
govern. Bé, hem mirat aviam si hi ha hagut aquest increment, i del darrer any, de l’anterior
mandat, la mitjana de punts de l’ordre del dia a cada Ple era de 7,3, i la mitjana en el mandat
actual, en els dos anys i poc que portem d’aquest mandat, és de 8,5, per tant, és un
increment d’un tema, per entendre’ns, per ple, que entenem que no és significatiu. Per tant,
nosaltres interpretem que no seria una causa, que és al que ens vam comprometre, o sigui,
que si hi ha un augment passem a fer un ple mensual, i aquest augment no existeix.
Després, altres coses que es comenten. Diu que sovint aquestes sessions s’allarguen
excessivament per l’acumulació de temes. Bé, s’han allargat dos plens, els dos darrers, un
per acumulació de temes, és veritat, i l’altre perquè hi va haver un dels temes que va ser
molt candent i debatut, i això va fer que hi hagués moltes rèpliques i contrarèpliques i que,
per tant, s’allargués. Però no és sovint que passa això. De fet, la mitjana és la que us he dit,
però la major freqüència, la majoria de plens hi ha quatre o cinc temes. En el d’avui hi ha
tres, i un d’ells és aquesta moció.
Després, pel que fa a l’apartat que diu la moció, de la inquietud mostrada per alguns tècnics,
és un tècnic que en algun moment va fer un comentari. Pot passar, certament, que algú
digui: “Ostres, he de presentar això al Ple, el següent ple és d’aquí a dos mesos, per tant, si
no corro aquestes dues setmanes que queden abans del proper ple m’hauré d’esperar dos
mesos, estic fora de termini, per tant hauré de córrer.” Això pot passar, però per cada vegada
que passa això, això ho vam parlar ahir a la junta de portaveus, pot passar quatre vegades el
contrari, que diguin: “Com que el proper ple és el proper mes, he de córrer perquè no em
dóna temps. En canvi, si tinc dos mesos, tinc més temps per preparar els temes.” Els temes
es preparen, que ho sapigueu tots, els tècnics de l’ajuntament, no els preparen els polítics.
Per tant, això no comporta en cap cas més feina per als polítics, però sí que pot comportar
més feina per als tècnics, més neguit i menys temps per tenir les actes disponibles, que fins
ara havíem adquirit el compromís de tenir-les com abans, i molts cops es tenen un mes o
tres setmanes abans del ple, i ara les tindran, amb prou feines, una setmana abans, junt amb
la convocatòria.
Un altre aspecte que volíem comentar és el tema del pagament. Això, bé, comportarà, en
cas que s’acabi aplicant que el règim de sessions de plens passin a ser mensuals, un canvi
de les retribucions per assistència a plens, i també revisarem en tot cas, començant per la
seva consideració de si és necessari o no, l’assistència a les juntes de govern i la seva
retribució, però vaja, això ja ho parlaríem.
Després, pel que fa al ROM, que està colat aquí com... Diu que és per una qüestió de
transparència, per millorar la transparència. Bé, a veure, el ROM el que farà, encara que fem
el ROM més flexible del món, és limitar el que ara no està limitat. Fins ara, i els que veniu
sovint als plens no m’haureu vist mai a mi limitar el temps d’intervenció de cap persona ni el
nombre de rèpliques que pot fer. No hem limitat mai el termini de presentació de temes que
han d’anar a un ple. Home, la convocatòria és una setmana abans i, per tant, un cop
presentat... Però, vull dir, el ROM sí que exigeix una sèrie..., regula, per entendre’ns, ara no
anem regulats i, per tant, estem una mica a expenses de la bondat de qui us parla, de ser
més permissiu o menys, i de moment penso que ningú podrà dir el contrari, ho he estat del
tot. Per tant, el ROM el que ens portarà és, no a guanyar transparència sinó a perdre
flexibilitat i agilitat en el tractament de molts temes. Però bé, sapiguem que això és així.
Però bé, com es va comentar, aquesta moció no és que obligui, d’alguna manera insta al
govern a aplicar això, i vam comentar ahir a la junta de portaveus que miraríem de buscar
una fórmula que realment fos eficient per a tothom, per a tots els regidors, i alhora que no
lligués en res a ningú, si és possible. Que no estressem ara la gent de la unitat administrativa
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ni al secretari ni a qui remet les actes, potser hem de canviar el sistema d’actes també,
potser hem d’abandonar el tema de la transcripció literal de les actes i passar a videoactes,
on es recullin només les conclusions. No sé, en això ho podem estudiar diverses fórmules i
estem, evidentment, oberts a fer-ho. I com que això és així, nosaltres entenem que no cal
anar a plens mensuals, però vaja, si és una petició fruit que ara vostès tenen la possibilitat
de forçar, d’alguna manera, que això es faci així, nosaltres el que no farem és oposar-nos-hi,
però com que no entenem que això sigui una millora, doncs, el que farem és abstenir-nos, el
Partit Demòcrata també.
Doncs, sotmetem el...
La Sra. Maluquer manifesta que un momentet, si us plau.
El Sr. Alcalde manifesta que sí, i tant.
La Sra. Maluquer manifesta que el fet aquest que com ajuntament que no arribem als 5.000
habitants, evidentment el ple l’hauríem de fer cada tres mesos, però som un ajuntament
també que té una sèrie d’equipaments que tampoc corresponen a un poble de menys de
5.000 habitants, per tant... I som una població d’una gran extensió geogràfica, i que tenim
àrees comercials, agrícoles, urbanitzacions, centre del poble, platja, muntanya.
El Sr. Alcalde manifesta que un pressupost més alt del que tocaria. Sí, sí, tenim molts
motius, per això ho fem cada dos. Només ho hem marcat, Anna, en el sentit que la gent
sàpiga que el que tocaria són tres, i estem fent-ho en dos, i ara serem l’únic poble de menys
de 5.000 habitants que fa un ple mensual, si ho fem.
La Sra. Maluquer manifesta que bé, però a vegades també ens agrada ser els primers en
coses. Serem l’únic poble. No sé... Bé. Era una qüestió... Això del ROM també, a part que
vostè digui que es regularan les intervencions, em sembla bé també, però bàsicament un
ROM és per desenvolupar l’estructura organitzativa, és a dir, l’esquema d’òrgans en què
s’organitza l’ajuntament i determinar les funcions que s’atribueixen a cadascú d’aquests
òrgans. S’hi pot incloure un síndic municipal de greuges, encara que no en tinguem
necessitat; es poden regular les normes de participació ciutadana; crear òrgans municipals
no obligatoris...
El Sr. Alcalde manifesta que ja està, tenim un reglament de participació ciutadana aprovat en
el mandat anterior.
La Sra. Maluquer manifesta que ah, bé.
El Sr. Alcalde manifesta que sí, sí, i aprovat en el Ple.
La Sra. Maluquer manifesta que existeix tota aquesta possibilitat. Al final ens sembla que
això seria beneficiós per la transparència, perquè les coses es comuniquin, i fins i tot que no
hi hagi junta de portaveus, però que sí que es poden fer comissions informatives del ple en
temes puntuals, que requereixin un estudi o un diàleg més ampli.
Després, les dues abstencions que vostè deia, del dia que es va votar el cartipàs, recordo el
Sr. Meroño que va dir que s’abstenia perquè ell volia veure com es desenvolupava el tema
de les informacions, de les comissions. Com es deia, les coses estan penjant d’un fil. I bé,
res més. Nosaltres hi votarem a favor.
El Sr. Alcalde manifesta que d’acord. Doncs, passem a votació.
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Vots a favor?
Abstencions?
El Consistori acorda aprovar la moció amb 6 vots a favor (3 GxC, 1 AI-CM, 1 PSC i 1 de la
regidora no adscrita) i 5 abstencions(3 PDeCAT i 2 ERC).
7. ASSUMPTES SOBREVINGUTS
No n’hi hagueren.
8. INFORMES, PRECS I PREGUNTES
El Sr. Alcalde manifesta que passem, doncs, a informes, precs i preguntes. Comencem per
la informació dels membres del govern, per la Sra. Montse Reig, regidora d’Ensenyament,
Cultura i Patrimoni.
La Sra. Montserrat Reig i Pascual, regidora del grup municipal d’ERC manifesta que bon
vespre. Informar-los que, com sabran, va començar el curs escolar. A l’escola del Pla de
l’Avellà aquest any tenim 231 alumnes de Cabrera, de Vilassar n’hi ha 177, i d’altres
poblacions, 42. Com sabeu, tenim un aula de SIEI, de suport intensiu d’escolarització
inclusiva, amb 4 alumnes. Això ha fet que tinguem aquest any..., teníem un mestre, doncs,
tinguem un educador especial també, a 30 hores, ens ha donat la Generalitat, i dues
vetlladores tindrem, teníem una i passem a dues.
Llavors, el que queda pendent és que van haver-hi dues jubilacions el curs anterior, i els
tindrem igual, interins, no han reubicat a gent. I després, tenim diverses reduccions d’1,3 per
cent de jornada en interins, de gent que té tot de reduccions. I ja està això.
Llavors, l’escola bressol, dels nascuts el 2017, que tenim vuit places, en aquest moment
tenim tres, hi ha tres esperant fer les 16 setmanes per poder entrar. Dels nascuts en 2016
tenim 21 nens i n’hi ha 3 en llista d’espera. I dels nascuts el 2015 tenim 28 nens i 2 en llista
d’espera.
A l’escola d’adults s’ha fet una classe nova, que l’estrenarem dilluns, que serà l’aula
d’informàtica, perquè com vostès saben, passava la gent pel mig, i així els usuaris del casal
tindran més espai i no interrompran les classes.
Ah, si, esteu tots convidats a la festa de la verema, que és diumenge, de les 12 a les 2.
Llavors, recordar que ja els enviaré la invitació, que dimecres, 20 de setembre, a les 7 de la
tarda, farem la inauguració de l’exposició Puig i Cadafalch i el Maresme, una visió a
documental, a càrrec de l’Alexis Serrano, que és el director de l’arxiu comarcal del Maresme,
a la biblioteca Ilturo, i a la qual estan tots convidats. Gràcies.
El Sr. Alcalde manifesta que gràcies, Montse. Només un petit aclariment. Ho dic perquè no hi
hagi confusions. Pel que fa a les llistes d’espera de l’escola bressol, tots els alumnes de
Cabrera, tots els nens, infants de Cabrera, tenen cabuda, eh? Que no quedi cap dubte.
Són d’altres municipis. Val. Molt bé, perfecte.
Doncs, donem ara la paraula al Sergi Teodoro, regidor de Joventut, Festes i Esports.
Endavant, Sergi.
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El Sr. Sergi Teodoro i José, regidor del grup municipal del PDeCAT manifesta que bon
vespre. Avui s’han convocat totes les comissions per avaluar i valorar la festa major, en
concret, s’ha convocat el dia 19 la comissió d’espectacles i música, el dia 25 la comissió
d’activitats juvenils, el dia 26 la comissió de seguici i, per acabar, el dia 27 el consell de festa
major, on es posaran totes les valoracions que s’han fet en aquestes comissions, i que
tothom que hi assisteixi pot opinar i aportar. A partir d’aquí sortiran els punts d’èmfasi per al
2018, que es començaran a treballar ja.

La setmana passada, en concret diumenge passat, vam anar a Cardona amb motiu de
l’intercanvi institucional que s’està fent. Els gegants de Cabrera van anar a Cardona
convidats pels gegants d’allà.
I per acabar, informar que s’ha creat un club d’escacs que farà les seves sessions al centre
cívic del Pla de l’Avellà, a la planta de dalt. Gràcies.
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, gràcies a tu, Sergi. Donem ara la paraula a la Núria
Pera, regidora de Serveis Interns i Urbanisme.
La Sra. Núria Pera i Maltes, regidora del grup municipal del PDeCAT manifesta que sí. Us
volem informar que a finals de setembre, principis d’octubre, s’iniciaran les obres de
rehabilitació de la coberta de Cal Conde, unes obres valorades en aproximadament 48.000
euros.
El Sr. Alcalde manifesta que això era una de les inversions previstes per a aquest any, eh?
Endavant, donem ara la paraula a l’Enric Mir, regidor d’Obres, Serveis, Sostenibilitat,
Comunicació i Participació Ciutadana. Endavant, Enric.
El Sr. Enric Mir i Nuet, regidor del grup municipal d’ERC manifesta que gràcies. Bé, us
informaré de quatre coses. Una és que la setmana que ve, del 18 al 22, comença la setmana
que es fa cada any de la mobilitat, val? Aquest any, l’Ajuntament de Cabrera ha decidit fer el
servei i col·laborar en aquesta setmana, des de la regidoria de Sostenibilitat, de fer el
transport públic del municipi, la línia C-16, que sigui gratuïta de dilluns a divendres.
Qualsevol persona que agafi l’autobús durant aquesta setmana, serà gratuït. La gent que
l’utilitzi habitualment es beneficiarà, i la gent que no es fa servir podrà aprofitar el servei que
estem donant d’autobús, amb els avantatges del transport públic i la qualitat del servei que
tenim a Cabrera.
Un altre tema a informar és que ja hem adquirit la desbrossadora, la màquina aquella que
havíem licitat i que era una de les parts importants i que entenem que pot ser una cosa molt
beneficiosa per al poble, perquè intentarem buscar, ja us anirem informant en els següents
plens, ara que n’hi haurà tants, del tema de com gestionarem això per al municipi, per poder
fer que tot el tema de resta vegetal sigui molt més eficient per fer compostatge i perquè tot el
tema que són les deixalles que van al reciclatge no ocupin els contenidors que no són el seu
lloc adient, sinó que han d’anar o a la deixalleria o han de fer-se els jardiners càrrec. Llavors,
buscarem a veure una manera de facilitar aquesta feina a la gent del municipi.
Un altre tema que també és d’informar és que aquest any, el Parc Serralada Litoral fa el seu
aniversari dels 25 anys. Llavors, el dia 6 d’octubre faran un acte per celebrar-ho a les 7 del
vespre, a Vilassar de Dalt, en el teatre La Massa, al que ens han convidat perquè nosaltres,
com a Cabrera de Mar, som una de les parts que formem part del Parc Serralada, un dels
municipis, i us anirem informant dels diferents actes, com un concurs de fotografia pels 25
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anys, que és un dels motius del parc, i tot això ho veureu a la pàgina web, on anirem posant
la informació i els baners que siguin, i aprofitar tot això que tenim en aquests moments del
parc, i que necessitem tenir molta cura per tot el tema del tomicus, que hem de cuidar i hem
d’estar-ne molt més al tanto.
I per últim, avui us havia d’informar de dues licitacions que hi havia, però per uns temes
tècnics les farem demà. Una és el tema de la deshumectadora de la piscina, que s’havia de
licitar i no es podrà fer fins demà, i un altre és el tema de la millora del centre del poble, des
de l’avinguda de Pare Jaume Català i carrer Vilardaga, que demà obrim el sobre 3, o sigui
que ja és per començar-ho a fer, val? Moltes gràcies.
El Sr. Alcalde manifesta que moltes gràcies a tu, Enric. Aquestes dues licitacions que acaba
de dir són dues inversions també previstes per a aquest any.
Bé, per part meva informar de la taxa d’atur, com fem sempre. En el mes d’agost, tot i que a
nivell del país ha estat un mal més, doncs, a Cabrera hem mantingut el mateix nombre
d’aturats que teníem, 147 persones, i estem en un 6,87 per cent. Vol dir que seguim sent el
municipi del Maresme amb la taxa d’atur més baixa.
I també informar que tot i que no s’ha fet formalment encara, ahir a la reunió mensual que
tenim amb el consell d’administració de GICSA es va aprovar, tal com s’havia pactat en
l’acord de govern que tenim entre el Partit Demòcrata i Esquerra Republicana de Catalunya,
que es faria el torn del conseller delegat, per tant, el Sr. Julià Sáez deixa de ser conseller
delegat, segueix com a conseller, i li volem agrair molt la feina feta durant aquests dos anys,
igual que als quatre anteriors i quatre en mandats anteriors, per tant, ha estat deu anys al
capdavant de GICSA i realment podem dir, Julià, que gràcies a la teva bona tasca tenim una
brigada municipal que és l’enveja de tots els ajuntaments de l’entorn, com a mínim, i jo diria
de la comarca del Maresme. Per tant, moltíssimes gràcies per la feina feta, seguirà amb
nosaltres aportant la seva bona visió sempre i la seva gran experiència, i passarà a ser
conseller delgat el Sr. Jordi Ramón, que també fins ara era conseller, i que té també molta
experiència en el camp directiu, especialment en l’àrea econòmica financera, però té molta
capacitat de gestió en molts sentits.
Molt bé, doncs, això era tot per part nostra. Donem ara la paraula a les persones i grups de
l’oposició, per a les preguntes o temes que vulguin plantejar. Comencem per la regidora no
adscrita, la Sra. María José Cortada. Quan vulguis.
La Sra. María José Cortada i Manchado regidora no adscrita manifesta que bon vespre. Bé,
ja heu escoltat aquest informe que ens ha llegit el Sr. Secretari. Evidentment, aquest informe
suposo que ara l’enviareu a fiscalia per demostrar totes aquestes qüestions que ha plantejat.
Jo ara llegiré, doncs, el que jo tinc preparat sobre el tema, perquè el ple passat vaig fer un
requeriment en el qual vaig fer dues preguntes. Ara llegiré que aquestes dues preguntes no
han estat contestades més que ara, en aquest informe que han llegit.
“Jo, María José Cortada Manchado, amb domicili a Cabrera», etcètera, «primer, mitjançant
escrit presentat el passat 12 de juliol del 2017, vaig requerir a l’Il·lustre Sr. Alcalde per tal que
en el termini de deu dies se m’informés dels preceptes reglamentaris que vaig infringir 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, així com que se m’informés també
del delicte que se m’acusa d’haver comés. Per part de l’Il·lustre Sr. Alcalde, fins a la data no
s’ha donat compliment al meu requeriment, tota vegada que ha manifestat el següent: «En el
ple municipal del passat 13 de juliol va manifestar que el motiu del meu cessament era
l’ocultació i la falta de validació de les meves tasques per part de l’arqueòleg municipal.»
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Mitjançant escrit de data 28 de juliol del 2017, manifestava que, finalment, i amb resposta a
la seva darrera petició, informe-delicte, us faig avinent que els serveis jurídics d’aquest
ajuntament estan estudiant l’assumpte i realitzaran un informe jurídic acurat i detallat,
exposant les possibles repercussions jurídiques d’aquest assumpte, així com la seva
possible tipificació penal.
En l’entrevista publicada al diari Punt Avui, amb data 6 d’agost, vostè va manifestar que, fent
referència a la meva persona, «va ocultar de manera activa i expressa la publicació del llibre,
i que s’ha encarregat un dictamen extern a un advocat penalista perquè determini si hi ha
hagut delicte en tot l’afer del llibre.»
En data 29 d’agost, l’Il·lustre Sr. Alcalde em convoca de manera urgent a una reunió amb ell,
i a la que també hi és present el Sr. Enric Mir, en la que se m’informa verbalment que
disposa d’un esborrany d’un informe jurídic en el que es diu que en la meva actuació hi ha
hagut malversació de fons en grau de temptativa. En dita reunió se’m fa la proposta de no
encarregar l’emissió definitiva del dictamen jurídic que suposadament em podria perjudicar, a
canvi que jo renunciï a l’acta de regidora.
En data 5 de setembre, l’Il·lustre Sr. Alcalde m’envia un missatge al meu telèfon mòbil en el
que em diu literalment: «Hola, Putxi, ja tens la decisió presa? T’agrairé que m’ho diguis
avui.»
Tercer. Per tant, mitjançant el present escrit, insto formalment l’Il·lustre Sr. Alcalde, com a
màxim responsable de la corporació local, a què si ho considera convenient, i sota la
responsabilitat de qui pertoqui, encarregui sense més demora l’emissió de l’informe jurídic,
que ja l’ha fet, i que va anunciar en el sentit en el que va anunciar, i en el sentit que va
anunciar es qualifiquin penalment els fets que es deriven de la publicació del llibre
«L’arqueologia a Cabrera de Mar, Ibers i Romans», i la seva posterior venda la passada
dinovena Fira Iberoromana, celebrada al nostre municipi, i s’assenyalin al final quins
preceptes reglamentaris he infringit amb la meva tasca com a regidora, amb les facultats
delegades de direcció i administració.
En aquest sentit, cal recordar que si l’Il·lustre Sr. Alcalde o qualsevol altra persona és
coneixedora de la comissió d’un fet delictiu, té l’obligació de denunciar-ho davant l’autoritat
judicial corresponent. Tot això en el benentès que, per tal que l’informe jurídic sigui el més
objectiu i complet possible, quedo a disposició dels responsables de l’emissió d’aquest
informe jurídic per a qualsevol cosa que necessitin relacionada amb l’assumpte que els
ocuparà, i en especial per donar-los el meu parer i assenyalar aquella documentació que
considerin convenient.
Mitjançant el present escrit, requereixo formalment a l’Il·lustre Sr. Alcalde, com a màxim
responsable de la corporació local, perquè en el termini de deu dies em respongui per escrit
respecte a la decisió d’encarregar l’emissió aquesta, ja que en cas contrari entendré que les
indeterminades infraccions administratives i penals de les que se’m va acusar estaven
mancades de tot fonament, reservant-me en tot cas les accions legals oportunes. Tinguin per
present aquest escrit i s’acordi de conformitat amb el que es demana.” Això és el que
sol·licito.
Com que aquest informe ja l’han llegit, demano, si us plau, una còpia, per tal de poder
valorar totes aquestes... Perquè, evidentment, ha fet una classe magistral, segons la qual
sembla ser que he fet ús indegut de tal... Bé, doncs, veurem què hi diu la fiscalia, els
advocats, i ja veurem quin és el resultat.
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El Sr. Alcalde manifesta que només un parell de coses. Quan dius que no t’hem contestat,
després has dit que sí que se’t va contestar, el dia 28 de juliol es va contestar. No t’agrada la
resposta, però contestar sí es va contestar.
La Sra. Cortada manifestar que no, no és que no m’agradi la resposta...
El Sr. Alcalde manifesta que has llegit parcialment només.
La Sra. Cortada manifesta que no, no és que no m’agradés la resposta, no.
El Sr. Alcalde manifesta que sí.
La Sra. Cortada manifesta que no és que no m’agradés la resposta, és que no era el que
preguntava.
El Sr. Alcalde manifesta que bé...
La Sra. Cortada manifesta que però ara mateix...
El Sr. Alcalde manifesta que el que nosaltres vam considerar...
La Sra. Cortada manifesta que espera un segon. No riguis perquè és així.
El Sr. Alcalde manifesta que llegeix-ho tot, en tot cas. No ric, no ric. No és per riure el tema. I
després, respecte als whatsapps, que estan fets amb tota la bona voluntat del món, també
dius que te n’envio un. No, te n’envio molts, insisteixo.
La Sra. Cortada manifesta que els tinc tots. És igual.
El Sr. Alcalde manifesta que per això. A veure, si donem informació que jo crec que és
confidencial i que no... No he escrit res dolent ni he fet res dolent.
La Sra. Cortada manifesta que evidentment que no has escrit res dolent, l’únic és que si
realment s’ha fet i s’ha comés un delicte, la teva obligació evidentment és denunciar-ho,
directament, i no fer... No direm la paraula.
El Sr. Alcalde manifesta que Putxi, si us plau. Contràriament...
La Sra. Cortada manifesta que no discutirem del tema perquè ho acabes de dir.
El Sr. Alcalde manifesta que bé, no discutirem però jo diré el que vull dir. No discutim, jo no
vull discutir, però només dir que contràriament al que tu véns dient, que se t’acusa d’un
delicte, que et volem acusar d’un delicte, no, des del primer moment, des de la primera
conversa vam dir: “No volem saber res de delicte.” Surt a l’acta, ho vaig dir quan vam tractar
el tema en el ple anterior, ho dic insistentment, “nosaltres no volem saber res del tema
delicte”, no volem.
La Sra. Cortada manifesta que no, però durant 15 dies –durant 15 dies– aquesta paraula va
estar present en les vostres boques. És així, per molt que diguis que no és la teva paraula, sí
evidentment tota la meva.
El Sr. Alcalde manifesta que jo mai ho he dit, perquè no ho sé. Com que no sóc advocat, mai
puc haver dit jo... Putxi, jo he dit que havies comés un delicte?
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La Sra. Cortada manifesta que et puc dir exactament les paraules: “Has comés un delicte del
que no sabem el nom, però has beneficiat el teu familiar.” I així va ser.
El Sr. Alcalde manifesta que això jo mai ho he dit, mai. Mai, jo mai.
La Sra. Cortada manifesta que no vas ser precisament tu, però estaves allà.
El Sr. Alcalde manifesta que d’acord, però no he sigut...
La Sra. Cortada manifesta que i va ser la Sra. Pera, si vols saber-ho. Però vaja, a part d’això,
vam tenir 15 dies de conversa, però no discutiré.
El Sr. Alcalde manifesta que sí, però vam dir que no volíem entrar en el tema delictiu. Si al
final s’hi ha entrat és perquè tu has fet un requeriment que ens obliga, en entrar-ho per
registre ens hem vist obligats a contestar. La resposta és la que ha llegit el secretari, i ara
estem obligats, que ho sàpigues...
La Sra. Cortada manifesta que algú t’obliga a dir-me en una reunió que no llegiràs i no
presentaràs, si renuncio a l’acta de regidora, perquè tu et pensaves que jo, perdona, Sr.
Alcalde, Sr. Jordi Mir, et pensaves que renunciaria, i no renunciaré.
El Sr. Alcalde manifesta que no, jo no pensava res.
La Sra. Cortada manifesta que sí, oi, i tant.
El Sr. Alcalde manifesta que no pensava, pensar no pensava res. Pensava que el millor era
que renunciessis, francament, per evitar això. T’ho vaig dir, sortirà a la premsa, passarà això,
i està passant tot el que volíem evitar en el seu moment, i que jo he fet tot el possible per
evitar-ho, tot.
La Sra. Cortada manifesta que la premsa no va venir aquí, la premsa la vas anar a buscar tu
dos dies després.
El Sr. Alcalde manifesta que Putxi, per favor, no diguis coses que no saps. Jo vaig enviar-li a
la premsa el mateix comunicat que a tots els regidors i que a tu. I que a tu te’l vaig avançar, i
dic: “Aquest és el comunicat que farem.” I tu vas dir: “Ok, cap problema.” Vaig enviar això.
Punt. Bé, és igual.
La Sra. Cortada manifesta que aquest informe passa a fiscalia, i parlarem amb ells, a veure
què passa, d’acord?
El Sr. Alcalde manifesta que però que quedi clar, a tu primer, perquè em preocupa...
Escolta’m un moment, Putxi, que això és important, si us plau, però que li quedi clar a
tothom... Escolta’m, si us plau. Que no som nosaltres qui portem res a fiscalia. L’ajuntament,
en saber que hi ha un informe que diu que hi ha un delicte, està obligat –obligat–
l’ajuntament –l’ajuntament– no l’equip de govern, val?, ni l’alcalde, ni ningú del govern,
l’ajuntament està obligat a portar-ho a fiscalia. A partir d’aquí, l’ajuntament perd
absolutament la pista de tot i és fiscalia qui decideix si l’admet o el desestima, si ho porta al
jutjat, el jutjat és qui decideix si obre diligències o no, però en qualsevol cas, serà un
problema que no serà entre l’ajuntament i tu, sinó teu amb la justícia. Això suposo que t’ho
han explicat bé, però no de l’ajuntament. L’ajuntament no hi té res a veure.
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La Sra. Cortada manifesta que ja m’ho vas dir tu mateix.
El Sr. Alcalde manifesta que ja et vaig advertir que passaria això, clar.
La Sra. Cortada manifesta que ja m’ho vas dir tu mateix.
El Sr. Alcalde manifesta que bé, vaig creure que era noble dir-t’ho. Home, jo vaig creure que
allò noble era dir-t’ho i buscar a veure si hi havia una última possibilitat de no arribar a això,
Putxi, però això està fet amb tota la bona fe i amb tota la bondat del món. Hem fet el que tu,
amb el teu requeriment, has obligat. Bé, és igual. El temps, com diu molta gent, és qui acaba
posant la raó a tothom. Vull dir que... Ja ho deia José María García. Val.
La Sra. Cortada manifesta que espera’t un segon, perquè hi ha unes paraules que es van dir
en el ple anterior...
El Sr. Alcalde manifesta que bé, donem la paraula al Sr. Dani Meroño, del Partit dels
Socialistes de Catalunya. Endavant, si us plau. Veus? Això serà una cosa que el ROC no
permetrà després. El ROM, no el ROC. El ROC és comarcal, el ROM és municipal.
La Sra. Anna Maluquer i Ferrer, regidora del grup municipal de GxC manifesta que no ens
amenaci home, per favor.
El Sr. Alcalde manifesta que no, aviso, no és una amenaça, Anna.
La Sra. Maluquer manifesta que és a fi de bé. Al final el que volem...
El Sr. Alcalde manifesta que és una informació, no és una amenaça. Clar.
El Sr. Daniel Meroño i Lombera, regidor del grup municipal del PSC manifesta que bé, a
veure. Se’m sent? Sí. Tres temes breus.
Festa major, valoració global molt positiva. Volia comentar, no sé si fer la consulta, el tema
de la durada de la festa major. Ja vaig comentar a la ràdio que la gent va acabar esgotada
de la durada de la festa major. Començava el 31, finalitzava el 3, però de fet, el dia 22 ja hi
havia actes. Tant els treballadors de GICSA, com els propis ciutadans deien “ostres, dura
moltíssim”. Jo no sé, això és una pregunta que faig, realment ho desconec. Jo no sé si és
obligatori fer el pregó de festa major el dia abans del dia del patró. No sé si té algun
antecedent que jo desconec, no ho sé.
El Sr. Alcalde manifesta que deu ser més tradició que obligació, crec jo, eh?
El Sr. Meroño manifesta que clar, si el dia 1 cau en dilluns, doncs, per què no es pot fer el
pregó de festa major el divendres, i que acabi la festa major el dia 1, dilluns? És que si no...
Comença la festa major, extraoficialment, divendres, com va començar, i acaba un dijous.
Són sis dies de festa major. Pots contestar, eh?
El Sr. Sergi Teodoro i José, regidor del grup municipal del PDeCAT manifesta que l’únic que
hi ha referent a aquest tema és una aprovació del ple, si no m’equivoco, que diu que la festa
major és el dia 1, 2 i 3, aprovada en mandats anteriors. És el que diu l’aprovació que hi ha
referent a això. Es limita exclusivament a dir 1, 2 i 3 d’agost.
El Sr. Meroño manifesta que ho hauran de... Jo crec, per optimització de recursos, que
s’hauria de revisar, francament. És un municipi que som els habitants que som, molta gent,
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hi ha gent que treballa fora i li agradaria disfrutar més de la festa, gaudir més de la festa
major el cap de setmana i, per tant, jo crec que hauríem de ser una mica flexibles. És una
proposta que faig només.
El Sr. Teodoro manifesta que ha sigut per això una de les festes més participatives de totes, i
del 31 al 3 tot eren dies entre setmana. És a dir que... Potser l’argument aquest... És l’agost,
eh?
El Sr. Meroño manifesta que jo crec que el diumenge a la tarda va ser el dia que hi va haver
més participació, n’estic convençut.
El Sr. Alcalde manifesta que jo vull dir dues coses. Primera, aquest any s’ha donat aquesta
circumstància. Sí que és veritat que s’ha fet llarga i intensa, perquè ha coincidit que hi havia
el cap de setmana molt, molt a prop. Això passarà cada ix anys, evidentment, passarà això,
no? Però després també hem de tenir en compte una cosa important, i és que estem creixent
en tots els temes de cultura popular. La cultura popular cada cop té més presència, i la
cultura popular no està reemplaçant en molts casos altres activitats que també estan
arrelades, sinó que el que està fent és d’alguna manera apartar-les. Per exemple, la baixada
d’andròmines, que també està prou arrelada, es feia sempre a l’hora que teníem la trobada
de gegants. Llavors, clar, no podies fer trobada de gegants i baixada d’andròmines, per això
es va avançar al cap de setmana. Algunes activitats es van haver d’avançar al cap de
setmana. I són una mica les raons, eh? Explico les raons. A part que això ho decideixen,
com ja ha dit ell, el consell de festa major. Vull dir que això ho decideix el poble, no ho
decideix el govern. Però bé, sí que tenim coses a dir, evidentment.
El Sr. Meroño manifesta que sí, sí, i em va molt bé que comentis això perquè, de fet, també
ho vaig dir a la ràdio, que les entitats estan molt vives, tenen moltes ganes de participar en
els actes i és el que acabes de comentar tu. També arran d’això vaig comentar: “Repartim
les festes en altres barris del poble.” I vaig parlar, per exemple, d’aquest dia 15 de juliol, que
se celebrava com a festa major del Pla de l’Avellà, per què no, que les entitats del poble...,
recuperar aquesta festa que havia estat suportada per l’ajuntament, tornar a recuperar-la i
que les entitats vagin... El que dic, que els gegants els vull veure al Pla de l’Avellà, no? I qui
diu els gegants diu els diables.
És una aportació. I el que diu el Sergi, que hi ha aquestes comissions, jo desconec si el
consell de festa major, aquestes comissions són noves? El seguici...
El Sr. Teodoro manifesta que no, no, les comissions aquestes, en el primer consell de festa
major es defineixen quines comissions formen el consell de festa major, i es distribueixen els
actes per àmbits, i a partir d’aquí es treballa per àmbits d’actuació. Els concerts es treballen
per una banda, per l’altra banda es treballen els de cultura popular, les activitats de joventut,
les activitats esportives, infantils...
El Sr. Meroño manifesta que però ells no vénen després als consells de festa major, els
representants d’aquestes comissions.
El Sr. Teodoro manifesta que n’hi ha que sí i n’hi ha que no. Quan no vénen és perquè... Els
espectacles, per exemple, la seva feina s’acaba al desembre, perquè al desembre ja estan
tots els concerts tancats, perquè si no, quan arribes al juliol ja no tens grups per agafar.
Aleshores, ens enganxa una mica en aquest tema, però...
El Sr. Meroño manifesta que dóna la sensació que les comissions aquestes van una mica en
el sentit del que era la comissió de festa major anterior, vull dir, són comissions de treball
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fixes i tal, i el consell de festa major, que és molt pompós de participació, queda una mica
com despenjat respecte al treball, perquè jo, a algun consell de festa major que hi he anat,
érem tres i el cabo, eh? Val.
El tema del Mas Terrillo, del camp de futbol, Sergi. Allà, a la ràdio, ho vaig criticar, però ara
vull ser més constructiu. Jo, tot i que no m’agrada el camp que s’ha instal·lat... Està tot bé?
Val. Tot i que no m’agrada com ha quedat, us animo a què feu, que amplieu, perquè allà hi
ha prou espai, i que feu nous equipaments esportius al costat, amb una pista més oberta, el
que vaig dir a la ràdio, que doni peu a què els nens juguin entre ells, entrin. El meu parer és
que és un lloc molt tancat, que no dóna peu a què si hi ha algú jugant tu preguntis si pots
jugar amb ells, més aviat dius “me’n vaig, perquè està ocupada”. És una cosa molt tancada i
s’allunya del que parlàvem, com de bé funcionaven les pistes del Pla de l’Avellà perquè allò
sí que és una cosa molt oberta, baixen molts nens d’aquí, del poble, es reuneixen, hi ha
partits, juguen entre ells... Vull dir, és genial. Jo tenia moltes esperances en aquest camp de
futbol, i bé, tot i que ja està fet tenim espai, seguim posant equipaments aquí.
El Sr. Alcalde manifesta que puc, Dani?
El Sr. Meroño manifesta que sí, i tant.
El Sr. Alcalde manifesta que dues o tres coses al respecte. Primer: el camp aquest està sent
un èxit, cada dia hi ha gent. Sí, sí, cada tarda, hi ha gent durant tota la tarda i rarament veus
les mateixes persones a l’endemà, vull dir que a sobre la gent va rotant.
Segona: és un concepte absolutament diferent d’una pista oberta, no té res a veure. El que
no anàvem a fer és una pista de ciment allà. És un sistema nou, que l’havíem vist en algun
altre municipi, que sabíem que funcionava, que agradava moltíssim tant als més menuts com
als joves, inclús a la gent gran, veus pares amb nens jugant, és fantàstic. I després, just al
costat, o al darrere, depèn de com es miri, hi ha les dues porteries que hi havia abans. Vull
dir que la gent que no pot entrar el que fa és que s’espera mentrestant i juga al darrere, que
té un camp d’herba natural, amb sorra, pedres i el que hi hagi, hi ha herba si ha plogut i si
no, no, però el que també es mirarà es de mantenir el millor possible. Vull dir que poden
jugar diverses persones alhora. Nosaltres estem molt contents de com està anant. La meva
gran por era a veure quant durarà i quin bon ús se’n farà. De moment se’n fa bon ús per part
de tothom, demanen que tanqui la porta, si us plau, la gent ho està cuidant molt perquè s’ho
fan seu, els nanos, i...
El Sr. Meroño manifesta que el problema és... Els nanos que van amb els pares no em
preocupen, em preocupen més els nanos més grandets, que ja saps que van amb moto i van
allà a les 12 de la nit, i allò dóna peu a què t’hi pengis com un mono, perquè només falta
que...
El Sr. Alcalde manifesta que bé, per això les cistelles són metàl·liques i les xarxes també,
cosa que farem aquí perquè d’alguna manera no es trenquin.
El Sr. Meroño manifesta que bé, una altre punt. Hem rebut una queixa, una carta d’uns pares
per l’acomiadament de dues mestres de l’escola bressol de La Marinada, que les van fer fora
el 31 de juliol. (Veus de fons.) No, no, escolta, és seriós, no és per riure. Vull dir que... I mira,
a mi no m’ha arribat, li ha arribat a més regidors. De fet, es va assabentar abans un altre
regidor que no jo. Bé, només pregunto, pregunto què ha passat. (Veus de fons.) La pregunta
és què ha passat, senzillament, ja està.
El Sr. Alcalde manifesta que correcte. Doncs, va, respon la regidora.
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La Sra. Montserrat Reig i Pascual, regidora del grup municipal d’ERC manifesta que
acomiadament, com dius tu, no. L’empresa que va guanyar van presentar una graella a la
licitació. La graella tenia quatre educadores i en aquell moment hi havia nou empleats,
quatre temporals i sis indefinits. Ara, a dia d’avui, hi ha nou treballadores, sis tenen contracte
fix, una està pendent, que li faran ara, i dues eventuals. Llavors, se li va finalitzar el contracte
a una educadora, i una de suport. La de suport ha continuat, no s’ha acomiadat, i aquella
educadora l’han substituïda per una altra. Són coses d’empresa. Els demés són els mateixos
i estan fixos. Si vols, tinc tots...
El Sr. Alcalde manifesta que i això es va contestar als pares que van entrar la instància...
La Sra. Reig manifesta que sí, als pares que van entrar la instància, es van comprovar les
signatures, els noms, la meitat d’ells ni havien passat per l’escola, que això..., altres eren
avis i altres era gent que no hi tenia relació des de feia tres cursos, i aquestes persones no
havien tingut l’educadora, que en aquest moment no me’n recordo com es diu. No se la va
fer fora, es va acabar... Com vosaltres sabeu, a les escoles bressol, la gent que no és fixa
són..., quan arriba el juliol els acomiaden i al setembre els tornen a agafar si els interessa,
com totes les empreses, suposo, que si no els interessa agafen altre gent. Això els hem
contestat. Jo vaig rebre els pares que, per cert, no va venir l’AMPA, va ser un grup de pares
que van fer un xat, llavors, se’ls va requerir que havien de venir els representants legals dels
pares. Els representants legals no van venir, se’ls ha contestat la instància i a més a més els
vaig rebre, he parlat amb elles i no hi ha cap problema ja.
El Sr. Meroño manifesta que tenies la resposta preparada, per tant, no era una cosa rara,
vull dir... A més, hi ha hagut una instància, hi ha pares que estaven preocupats, vull dir, és
normal, jo crec que és una cosa absolutament normal de parlar-ne en un ple. I això va lligat
al tema del plec de bases i de la licitació, que a més, puntuaves específicament, com era?,
l’estabilitat laboral dels treballadors, i a més, puntuava més.
La Sra. Reig manifesta que és que l’estabilitat laboral no s’ha bellugat en cap moment, està
tot correcte...
El Sr. Meroño manifesta que home... Són treballadors subrogats a l’ajuntament, perquè són
subrogats a l’ajuntament, i els fem –els fan però els fem– fora el 31 de juliol, i els contractem
al setembre. Treballadors que treballen per a l’Administració. Si aquest és l’exemple que
donem com a...
La Sra. Reig manifesta que no treballa per a l’Administració, treballa per a l’empresa Cavall
de Cartró, val?
El Sr. Meroño manifesta que sí, sí, però...
La Sra. Reig manifesta que tu saps...
El Sr. Meroño manifesta que hem de donar exemple. Com a Administració hem de donar
exemple. Jo, francament... És veritat el que deia l’altre dia l’Enric a la junta de portaveus, jo
també tinc un cosí que acaba el 31 de juny, el fan fora d’una acadèmia i, a més, és professor
universitari, i el contracten l’1 de setembre, però és una acadèmia privada. Si explota
l’empresa privada el treballador, em sembla perfecte, però una escola pública...
La Sra. Reig manifesta que ah, et sembla perfecte? Doncs, a mi no. Que explotin la gent,
ningú.
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El Sr. Alcalde manifesta que bé, si us plau, estem al torn de precs i preguntes, ha fet la
pregunta, l’ha contestada... Va.
El Sr. Meroño manifesta que bé, ja m’enteneu.
El Sr. Enric Mir i Nuet, regidor del grup municipal d’ manifesta que una cosa, Dani. La
Montse ho té preparat perquè l’hi vaig dir jo, perquè ahir ho va preguntar l’Anna a la junta de
portaveus i l’hi vaig dir que s’assabentés per poder-vos respondre, per això ho tenia
preparat, val?
El Sr. Meroño manifesta que molt bé.
El Sr. Alcalde manifesta que i és la seva obligació tenir-ho, home.
El Sr. Meroño manifesta que per a la vostra tranquil·litat, jo no vaig ser el primer en
assabentar-me, dels regidors. Vull dir que no sé si després ho vol comentar algú, però jo no
he estat el primer en assabentar-me. Vull dir que és una cosa que es parla, no he hagut de
fer investigació de camp.
Bé, tema referèndum. Jo vull fer una consulta al Jordi. Aquesta consulta, a l’interventor i
secretari ja li faré oficialment, que és respecte al grau de col·laboració que té l’ajuntament pel
que fa a la votació de l’1 d’octubre. Jo sé que la seva resposta, l’informe serà informe
negatiu, o en tot cas dirà que la jurisdicció que suporta el referèndum probablement surt de
les seves competències, com tots els secretaris i interventors de quasi tots els ajuntaments, i
fins i tot del Parlament, de la setmana passada, que també va ser així. Llavors, jo vull fer
preguntes... O sigui, com que ja no estem en el temps de la política, perquè ara ja està tot...,
estem al temps de... Jo no sóc advocat, eh?, però té repercussions a nivell municipal, ho
vaig dir a la ràdio, parlo de política local i com s’administren els recursos en un ajuntament.
Jo, el grau de col·laboració que tens, fins i tot ho has penjat al Facebook, vull dir, és total,
no?, tot i que els secretaris van per una altra línia, eh? Per tant, que sapiguem tots que
estem fent una legalitat paral·lela a la que hi ha. Jo et vull preguntar: a veure si pots
informar-me a mi, que segur que us ho prendreu malament però és una pregunta que us
podria fer qualsevol ciutadà, el cens electoral que s’utilitzarà, municipal, de la data que és,
quins locals es posaran a disposició, quins treballadors municipals es posaran a disposició
aquell dia, quina despesa, quins recursos, en definitiva posarà l’Ajuntament de Cabrera de
Mar per a aquell dia. Potser es treballa amb voluntaris municipals, amb treballadors
voluntaris de l’ajuntament, no ho sé. Bé, són una sèrie de qüestions que m’agradaria que
expliquessis a veure com ho teniu organitzat.
El Sr. Alcalde manifesta que cap problema, tot i que no tinc per què contestar-ho, i potser
inclús no hauria de contestar-ho, però jo ho contestaré, no hi ha cap problema. El cens és un
tema del que s’encarrega la Generalitat de Catalunya, a l’ajuntament ni li han demanat ni
segur que li demanaran res relatiu al cens. Sé quin cens es farà servir però no li diré.
Pel que fa als locals, hem comunicat, ens van preguntar: “Fareu servir els locals de sempre?”
I vam dir: “Sí.” Per tant, la Generalitat sap perfectament, que és qui convoca el referèndum,
que es podrà votar a El Castellet i a l’escola del Pla de l’Avellà.
Pel que fa als treballadors, les persones que actuïn, que col·laborin amb el referèndum,
actuaran com a voluntaris, siguin o no treballadors. I jo el que no faré és dir-li quins són els
treballadors, ja ho veurà vostè el dia 1 d’octubre, va a l’escola del Pla de l’Avellà i dirà: “Ah,
mira, tal. Molt bé, estàs tu aquí. Sí.” I si ve a El Castellet, veurà el mateix. Seran treballadors
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de l’ajuntament, o no, però en qualsevol cas, actuant sempre, sempre, sempre com a
voluntaris. I això a Cabrera i a tot arreu, és un dia festiu, per tant, ells poden treballar, poden
ajudar a fer el que vulguin.
I despesa de recursos, en principi no contemplem cap, absolutament cap. No, zero, més que
la derivada de... Bé, si es preveu que hi ha unes eleccions, que hi haurà gent i que hi haurà
problemes de trànsit o d’ordre, és possible que es reforci la patrulla de la Policia, punto
pelota. Res més. Ni la brigada ni res. Si la brigada ha de ser un problema, tenim no sé
quantes desenes de voluntaris a Cabrera de Mar que en el moment en què els convoquem
vénen aquí i, vaja, hi ha cua, sobren braços a Cabrera per portar les taules als col·legis
electorals, muntar les cadires, portar les cartelleres. O sigui, sobra gent. No és que falti, no,
és que sobren, però a mansalva.
El Sr. Meroño manifesta que sap què passa? I li dic amb tota sinceritat, i en defensa de la
corporació local i de l’ajuntament. Això ho hauria d’organitzar la Generalitat en tot cas. És
una decisió política de la Generalitat, i qui ho hauria d’organitzar és la Generalitat i no li
hauria de traspassar ni a vostè ni als treballadors que vulguin aquesta responsabilitat.
El Sr. Alcalde manifesta que a mi l’únic que m’ha preguntat és els locals, no m’ha traspassat
res. M’ha preguntat: “Escolta’m, l’ajuntament cedeix els locals?” Hi ha tres possibilitats: una
dir “sí”, l’altra, dir “no”, i l’altra “escolta, jo no ho sé, que ho decideixin els dels locals”, que és
el que jo penso que molts partits com el seu, que no estan d’acord amb el d’això, haurien de
fer, dir “a veure, no m’hi oposo, tampoc ho afavoreixo però, escolta’m, que algú assumeixi la
responsabilitat de dir que sí a aquell dia”, i ja està. És un suggeriment que també aprofito per
fer-li, per si ho pot fer extensiu a alguns companys seus, que ajudin a facilitar que es pugui
votar. Votar, greu delicte, anar a votar.
El Sr. Meroño manifesta que ja li he dit que no parlaria de política perquè ja no estem en el
temps de la política, no estem en el temps de la política ara mateix, desgraciadament. On
ens han portat tant un com els altres, és a una situació en què ja no cap la política. Que
haurà de venir el rescat al final, però ara mateix no es pot parlar.
El Sr. Alcalde manifesta que bé, bé. Què més? Putxi, vols dir alguna cosa? Val.
La Sra. María José Cortada i Manchado regidora no adscrita manifesta que hi torno. Ja sé
que després de fer el ROM potser no ho podré fer, però haig d’aprofitar-ho. Bé, estava
parlant que en el ple anterior vostè va fer uns comentaris... Jo, és que amb els papers sóc
bastant desordenada, sóc molt desorganitzada i els perdo per tot arreu. Els porto però mai
els trobo. Va fer alguns comentaris i jo m’he dedicat a fer els meus. Per exemple, en un
moment donat, que en un paràgraf dels principis em diu que evidentment, bé, em va cessar
com a regidora. És la seva feina. Bé, és la seva potestat, és l’única que té, ja és cosa seva
fer-ho. Però també és clar que van intentar per tots els mitjans fer que jo deixés l’acta de
regidora, perquè això també ho diu, van fer-ho per tots els mitjans, i li podria explicar quins
van ser aquests.
Després, també hi ha un moment en què diu “ocultació d’informació perquè hi ha algú que
m’ho ha dit”. No pot vostè basar les seves decisions en el que escolta i li diuen a cau d’orella.
És ètic? És moral? És transparent?
Després, també comentar que demanar ampliació de crèdit perquè tenia concedida la
subvenció, converses amb el Sr. Arqueòleg, que les vaig tenir al mes de febrer, demanar la
correcció del llibre al Sr. Calls precisament, que està amb Esquerra Republicana, tots sabem
amb quin grup, no?, fent la normalització lingüística i totes aquestes coses, és molt difícil
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d’ocultar, penso jo, eh? No s’està ocultant.
Parlar que Esquerra Republicana no em va pressionar, perquè també ho comenta. Jo vull
donar... Les converses amb mi comencen el dia 6 i, bé, em va parlar d’una carta que rebia
d’Esquerra, tal i qual. Evidentment que pressiona Esquerra, perquè diu que tal, i una de les
frases que em va quedar diu: “Demano que prenguis les accions pertinents per fer efectives
les responsabilitats oportunes i que siguin contundents i definitives.” És a dir, l’opció
d’explicar i de fer i de tal no la vaig tenir mai.
Parlen en aquesta carta, demanen arguments sobre la finançiació, em demanen arguments
sobre el tema de l’ús de l’escut, etcètera. Totes aquestes coses que demana mai s’han pogut
explicar, i jo ja no diré res més perquè evidentment ja tot això ha de passar a fiscalia i ja en
parlarem.
El que sí que m’he deixat és la resposta... La resposta al seu requeriment ara mateix l’hi
llegeixo. Recorda les preguntes, oi? Reglament, que, per cert, encara no he rebut, el
reglament per fer publicacions, que aquesta és la base que em va esgrimir, això encara no
ho tinc. Però sí que la resposta és: “Com ja va quedar palès en el ple proposat del 13 de
juliol, en cap moment se li ha imputat comissió de cap delicte”, etcètera. “El fet que ha
motivat l’adopció d’aquesta mesura ha estat única i exclusivament la pèrdua de confiança en
un membre de l’equip de govern, que de forma deliberada i reiterativa ha ocultat
sistemàticament a la resta de l’equip l’edició d’aquest llibre.” Bé, això és una qüestió que
diuen vostès, això ja es demostrarà, perquè evidentment...
I finalment, i en resposta a la seva darrera petició, us faig avinent que els serveis jurídics
d’aquest ajuntament estan estudiant l’assumpte i realitzaran un informe jurídic. Evidentment,
aquest informe jurídic l’ha fet algun extern i, clar, evidentment això deu haver costat uns
diners. Ja veurem si aquests diners també han estat amb un ús indegut de fons de
l’ajuntament, a veure què és el que demostren.
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Bé, no sé si vols que et contesti o no. No, només dues
coses. Quan dius que vaig fer tot el possible, vaig fer tot el possible que se’m va acudir, que
és recórrer a un familiar teu perquè et fes reflexionar, i parlar amb tu múltiples vegades
intentant posar sobre la taula tots els arguments. Vaig també, a través d’un amic comú,
intentar que també et fes reflexionar. És tot el que se’m va acudir, i donar dues setmanes de
marge perquè ningú prengués una decisió precipitada. Bàsicament és això el que...
Preguntes: “Què és tot el que va fer?” Sí.
I del tema de l’ocultació, Putxi, jo no vull entrar en detalls, és un tema molt clar: cinc
persones no es van assabentar que s’estava fent un llibre. Cinc. No una ni dos ni tres ni
quatre, no, cinc. (Veu de fons.) Bé, és que com es demostrarà? És evident que no ens van
assabentar. Tens un document o un vídeo que demostri que informes, que...? Doncs llavors,
a veure, com es demostra...? (Veu de fons.) És que, Putxi, jo no he de demostrar que ens
vas informar perquè és evidentíssim que no ens vas informar i que ho vas amagar. És que
és aquest el problema. Si neguem això... (Veu de fons.) No, no ho dic jo, ho diem cinc
persones. Bé, ja està, és igual. Val. És que és aquesta la causa, clar. Si discutim la causa...
És que, clar, és molt evident, eh?
És molt evident. O sigui, a veure, és fa un llibre en nom de l’ajuntament sense que
l’ajuntament ho sàpiga. És que és així, de calaix. Vull dir... En fi.
Donem la paraula al Sr. Antoni Abel, d’Alternativa Independent Cabrera de Mar.
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El Sr. Antoni Abel i Nuri, regidor del grup municipal d’AI-CM manifesta que a veure. Respecte
a la festa major de Cabrera, bé, estic bastant d’acord amb el que ha exposat el Daniel, el
Dani, per tant, tampoc no m’hi estendré perquè no és qüestió de cansar als presents, perquè
avui també acabarem tard, eh? Malgrat que hi ha només un punt o dos, acabarem tard
també.
A veure, ja no estic tan d’acord amb el Dani amb el tema que ha exposat del Mas Terrillo. A
veure, evidentment, estic defensant des de fa molt temps una sala polivalent al Mas Terrillo,
evidentment, si es comencen a fer i s’amplia la zona esportiva, evidentment això ho
possibilitarà i serà una excusa per d’això, per tant, no puc estar d’acord amb tu. A vegades
l’oposició tampoc no estem d’acord en tot, no?, com és normal, com passa a totes les cases.
A veure. Enric, me n’alegro que el sistema de triturar la brossa s’hagi posat en marxa, o es
posi en marxa, el que passa és que tot això també s’ha de col·locar després. Però vaja, me
n’alegro i et felicito perquè ho hagis posat en marxa.
El Sr. Enric Mir i Nuet, regidor del grup municipal d’ERC manifesta que d’això ja us aniré
informant, perquè hi ha dos municipis que ho fan i estem mirant quin és el que s’adapta més
a Cabrera, i us aniré informant diferentment per veure com ho implantem. Està previst
començar-ho a fer el gener del 2018.
El Sr. Abel manifesta que tens una acumulació enorme de restes de poda a Santa
Margarida, eh?
A veure, la setmana del transport gratuït també ens sembla una bona idea perquè la gent
s’acostumi a fer servir el transport públic, que és interessant.
Després, sí, la Núria ha comentat que comencen les obres de Cal Conde. Només confirmar
si es faran les coses com s’han de fer o es farà tal com estaven plantejades. En fi, una
“chapucilla”.
La Sra. Núria Pera i Maltes, regidora del grup municipal del PDeCAT manifesta que bé, tu
vas dir que era una “chapucilla”, o chapuza. A veure, no hi podem estar d’acord, perquè el
projecte està aprovat i comencen les obres tal com es va passar per la Comissió
d’Urbanisme, Obres i Serveis, i per la junta. El projecte està aprovat.
El Sr. Abel manifesta que bé, dir-te que aquestes són les coses que s’han de parlar abans i
s’haurien de parlar abans amb l’oposició, i no tirar-les pel dret sense que ens assabentem.
Perquè quan t’assabentes com ho heu projectat, ja està a misses dites.
La Sra. Pera manifesta que el que passa és que no ho hem projectat...
El Sr. Abel manifesta que no, és que abans de plantejar-ho ja aquí, en el ple, m’entens, o
sigui, abans de presentar-lo en el ple, com vam fer la setmana passada.
La Sra. Pera manifesta que jo hi estic totalment d’acord, eh?, però ja vam discutir a la
Comissió d’Urbanisme que, a veure, la idea que tu deies de tota la coberta, en aquests
moments no es pot fer tota la coberta perquè tenim en el pressupost una quantitat de diners,
i els tècnics han observat, o decidit, que aquesta és la millor opció. Evidentment, no ho fem
els polítics, els projectes i les decisions. Nosaltres diem que aquests diners els volem aplicar
a rehabilitar la coberta de Cal Conde, però són els tècnics municipals els qui fan els
projectes i els qui diuen com s’ha de fer. En aquest cas, doncs, i ara amb una mica de
broma, quan vas dir que era una chapuza, l’arquitecte municipal es va posar una mica cap
per avall. Amb tota la bona...
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El Sr. Abel manifesta que mantenir teulades...
La Sra. Pera manifesta que jo no et dic que no tinguis raó, però els diners són els que són i
el projecte està adequat als diners que són. I entenc i vull entendre i vull considerar que és la
millor decisió que ha pres l’arquitecte.
El Sr. Abel manifesta que val. Perquè quedi clar, i el dia de demà, si hi ha un problema, ja
vindré a recordar-t’ho.
Bé, mira, primer de res, jo ara no parlo en nom del meu grup. Ja no tinc res més a preguntar.
El Daniel ha fet referència al tema del referèndum, jo no puc parlar en nom del meu grup,
perquè evidentment és un tema..., els nostres estatuts diuen que si hem de dir alguna cosa
ho diem a títol personal, i evidentment que a tot el grup nostre no tothom pensarà igual que
jo, però jo sí he de parlar. He de parlar perquè, Dani, mira, a mi, que un partit d’esquerres
faci el que està fent, com el vostre, a mi, la veritat és que ja m’ha deixat descol·locat. Jo no
dic que donin suport, perquè fem les coses moltes vegades políticament per interessos i tal,
però escolta, posar els interessos de partit, perquè considero que és un interès de partit,
perquè estic segur que no és de molts dels vostres votants, eh?, per davant d’una cosa tan
democràtica com és votar en un referèndum, i que el poble puguem dir sí o no, perquè aquí
no està en qüestió..., és qüestió que la gent pugui dir sí o no. De veritat, jo particularment,
per descomptat, no ho veig.
Bé, dit això, ja sé que la culpa..., tots sabem quins són els principals culpables, que els
catalans tampoc no tinguin una part de culpa, però que és obligada, perquè s’ha de ser molt
ingenu per pensar que Espanya permetrà un referèndum aquí. És que no ho farà mai, no ens
ho permetran mai. Dintre del vostre partit, i s’ha demostrat i s’ha vist, és clar que hi ha.
Llavors, clar, quan la gent veu que no té cap sortida, que no hi ha manera, l’única manera és
fer les coses com s’han fet. Que no seran del tot correctes? Tampoc ha sigut la reacció de
tots els partits que estaven en aquell moment a l’oposició molt correcta. Jo vaig empassarme tot el debat, i per descomptat, va ser una vergonya, una vergonya el que es va fer. Jo, la
veritat, em va saber molt greu, i ja dic que hi havia partits dels quals no m’ho esperava. N’hi
ha alguns dels que ja t’ho esperes, saps com pensen i, bé, els respecto. El que no respecto
són les formes, i a vegades el poble es veu obligat a fer coses com les que ha fet, perquè al
cap i a la fi el que està fent el govern és el que li ha dit el poble. El poble és el que li ha dit,
som nosaltres els que vam anar i vam dir: “Escolteu, això no pot seguir així”, i pam, pam,
pam, pam. O una bona part, jo vaig entre ells.
El que passa és que jo també dic una cosa: si el govern, el vostre també en el seu moment,
hagués mogut, i després el PP s’hagués mogut, potser avui no estaríem com estem, perquè
molts com jo potser haguéssim acceptat altres condicions, i molts com jo ho haguéssim fet.
El que passa és que com que no s’ha fet res, al final hem acabat on hem acabat. Per tant,
ara hi ha el que hi ha. A mi em sap molt de greu que hagin anat les coses així.
A més a més, encara em sap més greu com es tracten les coses, i vosaltres i els mitjans, els
mitjans de tot Espanya, com estan tractant l’assumpte, com s’està enganyant la resta
d’espanyols, eh?, com se’ls està enganyant, perquè se’ls enganya, es manipula. Ja no
entrem en el tema en què estem actualment, és una vergonya. Avui han dit que al correu hi
ha ordres que no reparteixin les cartes, i així tot el que estan fent. Que la Policia, també la
nostra Policia... Tu l’altre dia parlaves que, home, no es pot fer... Estan fent política, perquè
el que no es pot fer... A veure, si volen fer una actuació la Guàrdia Civil, que la faci, però no
poden agafar i dir als policies municipals o als Mossos. (Veu de fons.)
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El Sr. Alcalde manifesta que a veure, un moment. No, no, no pots intervenir tu. No, per això,
per això. Un moment. Estem al torn de paraula dels grups municipals.
El Sr. Abel manifesta que m’entens? Vull dir, aquest és l’assumpte. A mi el que em sap greu
és això, que a vosaltres això no us digui res. (Veu de fons.)
El Sr. Alcalde manifesta que no, no, després. No. Un moment, un moment, el públic no pot
intervenir fins que no s’acaba el ple i, llavors, hi ha el torn de paraula del públic. Però un
moment, no pots intervenir en aquest moment tu, perquè, entre altres coses, l’acta dirà “se
senten sorolls”. No pots, només els regidors poden parlar durant el ple. Un cop finalitzat el
ple, llavors... (Veus de fons.) Un moment... No, però un moment. No pots parlar tu ara, si us
plau. Perdona.
El Sr. Abel manifesta que total, que estem on estem i que per part meva, el nostre alcalde
per part meva té tot el meu suport, senzillament, perquè crec que tenim dret a votar.
Cadascú que voti el que vulgui, té el seu dret, i crec que tothom ha d’anar a votar.
Senzillament.
El Sr. Alcalde manifesta que li agraeixo molt les seves paraules i el suport. Moltes gràcies.
Gent per Cabrera, Sra. Anna Maluquer?
La Sra. Anna Maluquer i Ferrer, regidora del grup municipal de GxC manifesta que sí, bé, dir
que ha d’entendre també en aquest cas la regidora d’Ensenyament que quan ens arriben als
regidors cartes de pares inquiets amb aquests temes, això és una cosa que també dic a les
licitacions, que la gent guanya els concursos perquè obtenen uns determinats punts, en
aquesta licitació hi havia que s’havia de vetllar per la cohesió unitària, estabilitat de l’equip
educatiu...
La Sra. Montserrat Reig i Pascual, regidora del grup municipal d’ERC manifesta que hi és.
La Sra. Maluquer manifesta que això realment sigui així, no? Vull dir que es faci,
senzillament. Era un apunt, vostè ha dit que la cosa s’ha seguit i que està conforme. Doncs,
fins que...
Hi havia un altre tema. Ens han informat des de la piscina que la caldera de biomassa
sembla que no pot generar tota l’escalfor necessària, que hi ha una certa hora en què s’atura
i que s’han de fer servir les calderes de gas.
També a nivell de... Vaig preguntar a la regidora, potser hauria d’haver parlat amb vostè,
Sra. Núria Pera, que és de Personal, però hi ha la professora de pintura, s’han anul·lat les
classes de pintura. Una de les excuses també era que només hi havia tres persones del
poble però, en fi, què en faríem de la festa major, de la Fira Iberoromana si no vingués gent
de fora també, eh? Si això permet que tres que són aficionats ho puguin fer i el cost és
relatiu... El tema és que, clar, se’m va comentar que aquesta persona anirà a l’arxiu..., bé, és
la que endreçarà l’arxiu local. Aleshores jo pregunto... A la biblioteca. Bé, que farà els
cartells, però ella actualment està endreçant papers, posant ordre en un arxiu que, a més a
més, vostè em va dir que aniria a Can Bartomeu. Jo més que res..., es va signar al mes de
març de l’any passat un contracte de cessió en comodat del fons documental de l’Ajuntament
de Cabrera entre el Departament de Cultura, el Consell Comarcal i l’ajuntament, perquè es
fes càrrec de tot aquest fons. Aleshores, no entenc aquest canvi, que ara ens ho quedarem
nosaltres i ho mantindrem... Això va ser després, arxivant papers vaig trobar això, i dic,
home, si aquí representa que nosaltres no ens en podíem fer càrrec i es va passar al Consell
Comarcal perquè ho conservin i perquè ho mantinguin, ara no entenc aquest canvi de...
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La Sra. Reig manifesta que no, és diferent, és cosa municipal. Per exemple, del que tenim un
fons és dels escriptors locals. Per exemple, farem un fons de tots els cartells de festa major.
El que estem fent és diferent, no és el conveni que vam fer, és com un petit arxiu que farem
nosaltres, que estem fent, que la biblioteca ja el tenia, el té com té el fons arqueològic, com
té moltes coses, i estem fent un fons local –local– de tots els escriptors, de Cabrera i tot això.
És el que estem fent. Que tenim ja a Can Bartomeu la meitat del fons Vilalta, que
segurament el mes que ve signarem el conveni, que ja el tenim preparat, i tot això. És un
altre tipus... És molt més petitó, però sobretot dels escriptors locals, poetes i tot això.
La Sra. Maluquer manifesta que l’arxiu local també tenia tot això, no?
La Sra. Reig manifesta que sí, però fem com un recull, com un centre d’estudis que tindrem
a Can Bartomeu, que ho vaig parlar amb vostè quan em va venir a veure...
La Sra. Maluquer manifesta que sí, per això, que després de recordar això, vaig dir “què
passa?”.
La Sra. Reig manifestar que sí, però aquí tenen, com si diguéssim, el més antic, i nosaltres
volem fer una mica de fons local per a la gent, els estudiants i tot això, que podran anar allà,
com li vaig informar, per poder estudiar tot el tema de Cabrera així, en petit format, eh?
La Sra. Maluquer manifesta que d’acord. D’entrada veig que als equipaments es van
distribuint les coses, nosaltres seguim sense poder participar, segueix sense haver-se fet
una planificació de quins equipaments tenim, què ens costen, què s’hi fa, per poder distribuir
les coses amb sentit comú.
El Sr. Sergi Teodoro i José, regidor del grup municipal del PDeCAT manifesta que què tenim
i què costa sí que està fet. I es va fer a l’última...
La Sra. Maluquer manifesta que hi havia dubtes encara amb...
El Sr. Teodoro manifesta que molt puntuals.
La Sra. Maluquer manifesta que Sergi, sé que tu ets l’únic que dus endavant les comissions i
que tens participació en aquest sentit.
El Sr. Teodoro manifesta que això és una cosa... Les comissions, tant la de Festes com les
totes altres, és una cosa de govern, eh?, no meves. És una voluntat de govern.
La Sra. Maluquer manifesta que molt bé –molt bé. A mi no se m’ha convocat tampoc a
aquestes que has dit abans, com a portaveu.
El Sr. Teodoro manifesta que a quina?
La Sra. Maluquer manifesta que a la de la festa major. L’Anna Teixidó hi va anar en nom
meu, jo no hi vaig ser...
El Sr. Teodoro manifesta que al consell? És el 27. Pot ser que no estigui convocat encara,
perquè s’ha convocat avui. S’han anat convocant totes, potser aquesta no s’ha convocat
encara, però...
La Sra. Maluquer manifesta que després, un altre tema és el del teatre, que nosaltres... De
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fet, això no va tirar endavant però al mes de juliol, abans de la festa major, vaig escriure una
carta com a cap de l’oposició al Sr. Alcalde, per posar-nos a disposició per treballar sobre
aquest tema i buscar solucions alternatives i poder-ho tirar endavant. Tenim propostes a fer.
Demanaria des d’aquí, ha passat temps, a veure en quin termini creu que es podrà
començar a parlar d’aquest tema.
El Sr. Alcalde manifesta que bé...
La Sra. Maluquer manifesta que un momentet...
El Sr. Alcalde manifesta que ah, perdó.
La Sra. Maluquer manifesta que i després, també hi ha una cosa que sé que l’inquieta, que
és el tema de la moció de censura, perquè vostès estan ara en minoria, vostè ho va
manifestar així. Pot estar tranquil, nosaltres el que volem és que aquest govern ara, en ser
minoria, això sí que l’obligarà a ser més dialogant, i a no ser que hi hagi alguna cosa digna
de ser censurada, evidentment la cosa continuarà així.
També en aquest cas vostès ens van dir, ens van convocar a tots els caps de llista per
comunicar-nos aquest informe que avui han presentat, no se’ns va ensenyar però ens va dir
que hi havia aquesta temptativa, i una mica dient-nos si seguirien donant suport a la
regidora. En aquest cas, nosaltres el que sobretot volem remarcar és que gràcies a què la
regidora no ha deixat l’acta, tot això s’està portant amb transparència i pels procediments
que calen. Si algú fa un delicte, doncs, s’ha de comunicar i s’ha de tirar endavant. Això és el
que voldríem dir en aquest aspecte. I després dir que això potser el ROM no ens ho deixarà
fer, però els meus companys també volen comentar un parell de coses, per si vols...
El Sr. Alcalde manifesta que contesto ara el tema del teatre i la cooperativa. Bé, justament
avui hem tingut una reunió. Clar, hi ha hagut l’estiu pel mig des que va passar allò el 13 de
juliol, hem tingut el mes d’agost, que és poc hàbil, diguéssim, a efectes de reunions i demés.
Avui ens hem reunit amb la junta de la cooperativa i amb el seu advocat, i hem tingut un
primer contacte per copsar i veure com estan les coses i què podíem fer, i el que hem fet és
planificar una propera reunió, ja li comentaré a vostè a veure amb quins membres. El que no
podem fer és una reunió multitudinària, però sí que hi hagi alguns representants dels grups
de l’oposició per veure quins punts són susceptibles de tornar-ho a parlar. A ells els hem dit
que s’ho mirin també, més enllà del termini, que això ja està parlat entre la presidenta i jo i és
un tema fàcilment revisable, el termini de 25 anys, que nosaltres des d’un moment vam
demanar 50, ells van oferir 25, vam pressionar i hem aconseguit 25 més 10. Doncs això
estan disposats també a revisar-ho, però hem de parlar de termes que siguin després
susceptibles fàcilment de ser aprovats en assemblea, perquè clar, si en una negociació
imposem una sèrie de condicions que després els socis de la cooperativa no accepten,
doncs, no hi ha conveni. Vull dir que... Però parlem-ne.
I per això justament a la reunió que vostè ha fet esment, en què li vam comentar la
possibilitat que hi hagués aquest informe jurídic respecte al tema de la regidora no adscrita,
doncs, li vaig dir que anessin pensant el seu grup, igual que en els altres casos també, a
veure quins temes creuen que podrien ser susceptibles de millora dins del conveni de la
cooperativa, partint de la base que l’objectiu és que hi hagi un conveni, no de veure qui, com
se sol dir, la té més llarga, sinó veure realment..., plantejar coses que puguin ser després
assumibles per part de la cooperativa.
Llavors, ara hem de parlar-ho, els proposarem una data però segurament en les dues
properes setmanes no, entrant ja el mes d’octubre faríem una reunió entre tècnics d’una
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banda, d’una altra, els seus advocats i la junta, i per part de l’ajuntament els que considerem
que hi assisteixin.
La Sra. Maluquer manifesta que no, però estaria bé que aquesta reunió també es fes prèvia
entre l’equip de govern i l’oposició...
El Sr. Alcalde manifesta que la podem fer, sí, sí.
La Sra. Maluquer manifesta que per veure els termes i no sé, no?, com a consistori.
El Sr. Alcalde manifesta que podem fer-ho, sí, sí. D’acord, doncs, així ho farem. Anna
Teixidó, endavant.
La Sra. Anna Teixidó i Sardà, regidora del grup municipal de GxC manifesta que sí, hola,
bona nit. Mira, al juliol d’aquest any, en l’últim ple vam demanar a la Núria el calendari
d’activitats que s’han de desenvolupar a Cal Conde pels pisos d’HPO. La Núria em va citar i
em va fer una petita presentació de mitja plana amb dates a grans trets, setembre-octubre, i
on es deia que la cooperativa que hem contractat per fer els pisos d’HPO faria una sèrie
d’actuacions ja ara, al setembre-octubre. Unes accions informatives, es posaria també, crec
recordar, unes persones a l’ajuntament per informar als qui volen optar a tenir un pis d’HPO
a Cal Conde, i voldria preguntar on estem, perquè era tan a grans trets el que em vas
presentar, que estem al setembre i encara no hem vist a ningú de la cooperativa per aquí.
La Sra. Núria Pera i Maltes, regidora del grup municipal de GxC manifesta que bé, és que, a
veure, estem al setembre, avui és 14 de setembre...
La Sra. Teixidó manifesta que meitats de setembre.
La Sra. Pera manifesta que ja vaig dir que això era a finals de setembre, principis d’octubre, i
t’ho vaig dir a grans trets perquè és a grans trets. Vull dir, a veure, s’ha de fer el projecte,
s’ha de presentar el projecte i això et vaig –ho tens escrit– que era per a l’octubre, finals de
setembre – principis d’octubre. No hi ha res més de nou.
La Sra. Teixidó manifesta que el que ens agradaria tenir en un projecte tan important per al
poble com són els pisos de Cal Conde és un pla detallat amb dates del que es pensa fer.
La Sra. Pera manifesta que és que, a veure, un pla detallat amb dates, a veure, és que no
pot ser un pla... Què vols, que el dia 12 d’octubre hi ha el senyor aquí, el 13 no sé...? És
que... Això?
La Sra. Teixidó manifesta que sapiguem quins són els passos.
La Sra. Pera manifesta que home, jo ho intentaré. És a dir, tinc una reunió la setmana que ve
amb la cooperativa, intentaré ser més exhaustiva amb els passos, però és que... D’acord?
La Sra. Teixidó manifesta que i seguint amb la línia de diàleg que deia l’Anna...
La Sra. Pera manifesta que és que no entenc molt bé exactament quin... Els passos estan
marcats.
La Sra. Teixidó manifesta que els passos estan marcats? Doncs, els volem.
La Sra. Pera manifesta que és que ja te’ls vaig escriure. O no?
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La Sra. Teixidó manifesta que ens els vas... Bé.
La Sra. Pera manifesta que no t’agraden? Bé, ja miraré de fer un altre estil.
La Sra. Teixidó manifesta que perdona, no es tracta que m’agradin o no m’agradin, es tracta
que allà detallat no hi ha res.
La Sra. Pera manifesta que és que no hi ha res detallat. Jo vaig dir: “A final d’any passarà
això. S’ha d’incorporar en el pressupost. Hi ha el projecte d’urbanització.” A veure...
La Sra. Teixidó manifesta que el que ens agradaria també, seguint la línia, com dic, del que
ha dit l’Anna, de mantenir aquest diàleg entre el govern i oposició, i amb un tema tan
important com són els pisos de Cal Conde, que es fes alguna reunió informativa entre
nosaltres i puguem seguir al costat vostre quines són les diferents etapes i seguir-les.
La Sra. Pera manifesta que això ho hem fet sempre, eh? En aquest cas concretament ens
vam estar reunint, jo crec, en comissions informatives, durant un any o un any i mig. Vam ferho contínuament, anàvem informant de tot el que estàvem fent i totes les possibilitats que hi
havia. Però bé... Jo procuraré informar més.
La Sra. Teixidó manifesta que val, gràcies. Després, tinc un altre tema que també pensava
que potser el Sr. Alcalde diria alguna cosa al respecte, que és el tema de l’impost de l’IBI i de
com ha impactat aquest impost en alguns veïns del poble, i en especial en el sector agrícola,
d’acord? Llegiré un escrit perquè així informem la població de què és el que ha passat.
“El procediment de valoració de les construccions en sòl rústic va modificar-se a resultes de
la Llei del Cadastre Immobiliari el 2004, on s’equipara el sistema de valoració de les
construccions als efectes del valor cadastral, ja estiguessin en sòl urbà o en sòl rústic.
Aquesta equiparació a Cabrera ha entrat en funcionament amb la regularització cadastral
realitzada a finals de l’any passat. Això va significar que a partir de llavors les construccions
rurals ―masies, masoveries, barraques, granges, magatzems, hivernacles, etcètera―
passaven a ser equiparades, a efectes de calcular el seu valor cadastral, com si fossin una
construcció urbana.
Aquesta regularització no va tenir en compte els serveis de què es disposaven en aquesta
zona. Això ha comportat que en els darrers anys s’hagin accelerat les revisions cadastrals de
municipis on l’existència de construccions agràries és considerable, i aquest interès no està
tant per donar compliment a aquesta normativa sinó en el fet d’incrementar notablement els
immobles que tributaran per impost sobre béns immobles i, conseqüentment, el cobrament
d’un import major de diners.
No ha estat fins el cúmul de diverses situacions –esclat de la bombolla immobiliària, reducció
dels ingressos tributaris dels municipis, etcètera― que s’ha reconduït la valoració cadastral
cap al món rural, i s’ha vist com una forma alternativa d’incrementar aquells recursos
econòmics que han minvat considerablement. Per tant, després d’aquesta regularització
cadastral i l’aplicació de la Llei del 2004, i vist el succeït, no només han aflorat les piscines
no declarades ni noves construccions, sinó que s’ha produït un increment notable de l’IBI en
la zona agrícola rústica, i hem cregut adient, ja que el govern de l’ajuntament en el seu
moment creiem no estava informat perquè tampoc va procedir a informar el col·lectiu més
impactat en donar certs avisos i recomanacions dels expedients oberts, donarem aquests
consells degut a la forma matussera com s’ha produït aquesta regularització.
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Entre aquests consells destaquem:
-

comprovar les mesures i dimensions que indica la fitxa cadastral, especialment que
s’ajustin a la realitat. Normalment les mesures han estat presses via fotografies
aèries, les quals ni tenen la precisió que haurien de tenir, ni poden discriminar la
tipologia de les construccions. És habitual confondre superfície de patis interiors com
si fossin magatzems. O també no tenir present que els magatzems són una cosa i
els coberts una altre.
- Analitzar que els usos i aprofitaments que es mencionen per a cadascuna de les
estances o edificacions sigui la correcta. No és el mateix ni té el mateix valor una
zona destinada a habitatge que una de magatzem o simple cobert.
- Veure si en la valoració de les construccions es té en compte la seva antiguitat,
aspecte que fa que legalment s’hagin d’aplicar uns coeficients correctors que
disminueixen el valor.
- Tenir present els serveis que tingui o no la construcció, i si aquesta presència o
carència hi consta. Per defecte es pot considerar que totes tenen aigua potable,
electricitat i accés rodat, i no sempre és el cas.
Cal recordar que aquest valor cadastral no només serveix per al càlcul de la quota tributària
de l’impost sobre béns immobles, sinó que també serveix de base per a altres tributs, impost
de la renda de les persones físiques, o la base de càlcul de l’impost de transmissions
patrimonials o de successions, entre d’altres.
També volem dir, per acabar, que aquesta regularització cadastral no significa que la
construcció estigui legalitzada a efectes urbanístics o ambientals. No té res a veure. Després
d’una reunió del sector de la pagesia i veïns d’Agell i el Sr. Alcalde, juntament amb la Núria i
l’Enric, es van comprometre a ajudar a nivell administratiu-informatiu als tràmits que
volguessin presentar els afectats. Esperem, doncs, que aquest petit escrit serveixi
d’informació als afectats.”
Per a la vostra informació, a Cabrera hi van haver 394 expedients, que això donava un
augment del pressupost municipal, si no m’equivoco, aproximadament d’uns 650.000 euros...
El Sr. Alcalde manifesta que aquest any, de manera excepcional.
La Sra. Teixidó manifesta que aquest any. Llavors, també explicar-vos que aquestes
regularitzacions que s’han fet a la zona rústica, les diferències entre l’IBI que es cobrava fins
ara i el que es cobra aquest any es multiplica per quatre anys retroactivament. Hi ha veïns
que no us podeu arribar a imaginar les xifres astronòmiques que han hagut d’arribar a pagar,
a més del que els suposen ara tots aquests errors haver-los de corregir. Normalment aquest
sector, el sector de la pagesia, és un sector, que l’Anna moltes vegades ho diu, envellit, que
el relleu generacional en molts casos no hi és, que legalment i fiscalment s’han d’anar a
assessorar amb advocats privats, i que té un cost, d’acord? Si això s’hagués previst o
s’hagués informat formalment a la població, potser la gent hagués reaccionat i hagués
presentat les al·legacions en els quinze dies que donava de termini la carta que es va enviar
l’any passat. Perquè el cadastre, quan feia aquestes regularitzacions, enviava una carta amb
un cost de 60 euros per la feina que havia fet de passar aquest famós dron que feia les fotos.
En aquesta carta posava el número d’expedient que pertocava, amb el temps que tenies per
presentar al·legacions.
Naturalment, a molts pagesos aquest temps se li va passar per alt, i dels que van venir a la
reunió que vam tenir amb el Jordi, l’Enric i la Núria, només un..., no, dos, perdó, van fer les
al·legacions en el moment oportú. I us dic que aquestes dues persones són persones de la
meva generació, d’acord? I no fan de pagès a més a més, sí.
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El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Només... Ja sé que tu, Anna, ho saps perfectament,
només perquè li quedi clar a tothom, perquè no s’ha dit en cap moment. La regularització
cadastral la insta el Cadastre, que pertany al Ministeri d’Hisenda, l’ajuntament no hi té
absolutament res a veure. I no només no hi té res a veure sinó que no pot ni evitar-ho ni
prohibir-ho ni res. S’ha fet a tot Espanya, es va fent per zones i per segments de nombre
d’habitants de municipis, i aquest any va tocar, l’any 2016, als municipis del voltant de 5.000
habitants. Jo recordo quan vam anar i ens van informar, que va ser al 2015 a Barcelona, el
gerent del Cadastre, i estaven els alcaldes de Sallent, de Sant Pol, Cabrera de Mar, al
voltant de 4.500-5.500 habitants. Érem 40 o 50 municipis de tot Catalunya, més o menys, i
se’ns va avisar de tot.
En aquell moment l’ajuntament es va avançar, va enviar una carta, un escrit, a tots –no en
aquell moment, posteriorment, fa dos anys ja, sí, sí, a l’altura del 2015– els veïns de Cabrera
de Mar, encartada dins de la revista que arriba a tothom, advertint que passaria això, que
properament, l’any següent, passaria tot això, com bé ha explicat l’Anna, i el propi Cadastre
també va enviar en el seu moment, com bé també ha dit ella, un escrit dient la irregularitat
que havien detectat en cada cas. El problema és que és una carta de lectura complexa, no
cal ser pagès o no pagès, ja dic jo que és prou complexa, i la gent acaba llegint-ho en
diagonal i diu: “Bé, què diuen? Que ara m’han enganxat els porxos que tenia que no
d’això...”, no és el cas, en molts casos sí, eh?, “i que 60 euros”. Val, ja està bé. I després,
clar, al cap d’un any o més que t’arriba el rebut de l’IBI, no amb els 60 euros, que ja te’ls han
cobrat, sinó amb l’increment de valor, i a sobre multiplicat per quatre, amb un recàrrec de
quatre anys. I sí, és un disgust important, ho entenem.
Nosaltres no teníem encara informació d’on queien aquestes 394 irregularitats. De les 394
n’hi ha quatre o cinc del propi ajuntament, també us ho he de dir, val?, no sé si ara estic
cometent una imprudència dient-ho o no però és igual, és així. Si l’ajuntament en el seu dia
no va declarar l’ampliació de l’ajuntament, no va declarar al Cadastre la biblioteca, no va
declarar..., bé, doncs, sí, com que no paguen IBI doncs, mira, no tenim això, però els 60
euros sí que els hem hagut de pagar. I clar, no tenia ni idea de si tot eren piscines o no, si
era la urbanització, si era la zona agrícola o no, això no ho sabíem, Anna.
El que sí que vam acordar és que posaríem a disposició un assessor d’Urbanisme per a
aquelles persones que creguin que poden presentar al·legacions, encara es poden presentar
al·legacions, el recomanable a tothom és que pagui i després al·legui, cosa que altres
vegades no es pot fer, en aquest cas sí que es pot fer, i els ajudarem en el que puguem.
La Sra. Teixidó manifesta que la data màxima de pagament és el 20 de setembre.
El Sr. Alcalde manifesta que 20 de setembre, i les al·legacions es poden presentar
posteriorment, a diferència d’altres casos en què si al·legues no tens dret a no sé què, en
aquest cas es pot al·legar sempre, i si realment hi ha una errada, doncs, evidentment la
corregiran, com va ser el cas d’almenys una de les dues persones que n’havien presentat,
que li van corregir allò que va al·legar. Aquesta és la situació. Sr. Antoni García?
El Sr. Antoni García i Lozano, regidor del grup municipal de GxC manifesta que sí, hola,
bona nit. Jo únicament recuperar el teatre, eh? Una mica el que dèiem. Com que ja penso
que ha quedat palès, el nostre grup no diu teatre no sinó que diu teatre sí. Un altre tema és
si amb la seva proposta o amb una altra.
Vàrem demanar hora amb l’arquitecte municipal, que hi va assistir la Núria Pera també, i vaig
fer unes quantes preguntes dient-li prèviament que avui parlaria d’elles. Te’n recordaràs,
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Núria. La primera pregunta és: hi ha projecte? No, això ja ho sabíem, perquè l’ha de fer la
Diputació. Segona pregunta era: s’han fet cates a l’estructura? Tenim clar que l’estructura
suportarà la rehabilitació? Se’ns va manifestar que no. S’han fet cates a la cimentació per
saber si l’edifici és aprofitable? No. Tenim clar...? Jo li vaig demanar que fos una resposta
concreta. Tenim clar que el sostre està en condicions? No.
Això no pot permetre venir aquí al ple i que es parli de xifres en concret de costos. Aquí, al
ple, no únicament s’aproven costos, no únicament s’aproven idees, sinó que s’aproven
costos, perquè aquests costos estan suportats amb fiscalitat dels ciutadans. Jo només volia
manifestar això, eh? Que es va discutir inclús, jo me’n recordo, vostè amb el Dani Meroño,
que si posàvem en concepte de lloguer eren 2.619. Clar, quan no hi ha un projecte, quan no
tenim clar si l’estructura aguanta, quan no tenim clar si el sostre és l’idoni, quan no tenim clar
si la cimentació ho suportarà, ens atrevim a presentar al poble un cost quasi ja en concret?
La meva pregunta és: en base a què es va fer el càlcul aquest per dir que era 1 milió d’euros
la rehabilitació? És la meva pregunta.
I després, segona. Un dels arguments, Sr. Mir, que va donar vostè, era que la subvenció es
perdia. La meva pregunta és: es perd la subvenció o no es perd la subvenció si no hi ha el
teatre?
El Sr. Alcalde manifesta que si es perd o no la subvenció jo no ho sé, dependrà de la
Diputació. Les meses de concertació diuen atorgament de 400.000 euros en dues anualitats
a l’Ajuntament de Cabrera de Mar per la rehabilitació de la sala La Maresma. Diu això. Si es
perd o no... És molt possible, com a mínim, que tornem, segur, al que ens tocava, que eren
220.000 euros. De 220 vam estirar a la Sra. Presidenta de la Diputació fins a 300, i a base
d’insistir-hi i insistir-hi vam arribar a 400. Segurament tornaríem a 220. Li dic de veritat, eh?,
amb total sinceritat.
El Sr. García manifesta que Sr. Mir, una pregunta. Vostè va manifestar que la perdríem o
no?
El Sr. Alcalde manifesta que a mi no em sona, no ho crec.
El Sr. García manifesta que no? Revisi l’acta.
El Sr. Alcalde manifesta que bé, revisi-la vostè i ja m’ho dirà, si és així, però vaja, que la
perdríem no, devia dir que està vinculada a una subvenció.
Bé, després, de les quatre preguntes que li va fer al tècnic, jo no hi era però dedueixo que la
resposta a l’última del sostre no és si... Li va preguntar: “Tenim clar si el sostre podrà
aguantar o no? La resposta és no?” No, no, segur que no. O sigui, ell va comptar que no, el
sostre està comptat que no aguanta. Segur, eh?, aquell sostre no pot aguantar mai, ja l’hi dic
jo.
El Sr. García manifesta que el que jo li vaig dir és si era adient, eh? Jo no li vaig dir que si
aguantaria el sostre.
El Sr. Alcalde manifesta que val, val. Però vull dir que a diferència de les altres, que no
s’havia fet cap cata, aquí sí que es va comptar que el sostre, evidentment, no es pot aprofitar
segur. I després, els costos. Bé, expliquem-ho. Potser cometem l’errada de donar per fet
moltes coses, perquè de vegades les parlem a la comissió informativa. Aviam... I el que diré
ara ho he aprés a base d’estar anys a l’ajuntament, i també és normal que algú que no està
a les comissions informatives, possiblement no ho sàpiga. Però tot, igual que les tramitacions
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tenen un procés, aprovació inicial, provisional, etcètera, els càlculs dels arquitectes també
tenen les seves fases. Hi ha la memòria valorada, estudi previ, projecte executiu. Això, Sr.
Meroño, segur que ho sap perfectament. Llavors, en aquest cas, en molts, molts casos, jo
diria en totes les inversions, el que es fa és, o una memòria valorada o un estudi previ.
Difícilment anem amb el projecte executiu. I més quan el projecte executiu ja té un cost,
difícilment tu fas el projecte executiu directament i després, a partir d’aquí comences a
treballar, perquè no té un sentit. En aquest cas, la redacció del projecte per part de la
Diputació és un afegitó a la subvenció atorgada, que són 400.000 euros, i van calcular uns
50-60.000 euros de la redacció del projecte, que possiblement poden ser menys, eh? Però
ells el que van calcular en el seu moment era això. Vull dir que la cosa està així.
Una vegada més tornem als tècnics. Clar, els ajuntaments tenen tècnics, i els polítics tenen
l’obligació, jo diria que moral, ètica i, sobretot, professional, de prendre les decisions basantse en els tècnics que té l’ajuntament, si no, malament van, i això val per l’arqueòleg, val per
l’arquitecte municipal, val pel secretari, val per l’advocat, val per tothom. És que si no, si ens
posem nosaltres a fer teulades de Cal Conde, qüestionar el projecte d’aquí i d’allà, és que
llavors, no sé, el món jo crec que no funcionaria gens bé, sincerament, eh? Li dic amb tota...
El Sr. García manifesta que a mi, Sr. Mir, m’agrada molt que digui tot això perquè aquestes
preguntes que jo li vaig fer al tècnic, i jo penso que quan el tècnic a mi em diu això d’1 milió
d’euros, jo no vaig fer preguntes estrambòtiques. En aquest milió d’euros has contemplat tota
aquesta història? Perquè jo crec que no està contemplat, perquè és que és molt difícil.
Perquè salvo que li comentés, mira, l’estructura aguantarà, la cimentació és la correcta,
llavors, fem un càlcul amb tot el vent a favor. Si no, jo no puc venir aquí i parlar de costos,
discutir de lloguers, que me’n recordo molt...
El Sr. Alcalde manifesta que no, el tema del lloguer no va sortir de nosaltres, el lloguer, no sé
qui, eh?, però algú de vostès va fer un càlcul que això seria equivalent a un lloguer de tant,
però no nosaltres, eh?
El Sr. García manifesta que no, no, però quan hi ha un projecte és que es té el cost en
concret.
El Sr. Alcalde manifesta que però Toni, una cosa només. Sí, és veritat, pot haver
desviacions, però també pot haver, com està havent-hi, almenys des que jo sóc alcalde i
inclús quan era regidor, mai una obra ha costat més del que estava pressupostada, i molt
sovint ha costat molt menys. Per què? Perquè hi ha molta competència, es pressuposta per
part dels arquitectes, que evidentment l’últim que volen és enganxar-se els dits, tendeixen a
pressupostar a l’alça i, després, les empreses fan baixes importantíssimes. Per tant, el cost
del teatre segurament seria inferior al que estàvem dient i tot. Molt probablement. Espero
que ho puguem saber al més aviat possible.
El Sr. García manifesta que Jordi, tu ets capaç de dir que de veritat el teatre actual, si és que
s’acaba fent aquest conveni, costa 1 milió d’euros?
El Sr. Alcalde manifesta que no, ja vam dir que fruit de l’acord de rehabilitar i ampliar s’aniria
a 1.400.000 aproximadament, que és el cost estimat que fa l’arquitecte. Això ho vam dir
clarament, 1.400.000 amb rehabilitació i reforma.
El Sr. García manifesta que doncs a mi em preocupa. Quan jo li pregunto que si tot això
aguanta i tot això, i em diu que no ho sap, a mi em preocupa que em diguin el cost aquest
amb certa precisió, perquè jo suposo que... A veure, jo no busco...
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El Sr. Alcalde manifesta que totes les obres són així, totes tenen el seu cost estimat, la
memòria valorada, a partir de la qual es licita, es fa el projecte, s’aprova, es licita, s’adjudica i
s’executa.
El Sr. García manifesta que a veure, Jordi, això no és la millora de l’entrada del poble ni és la
millora de la coberta, això és una obra de les més importants que es faran en aquest mandat
o en l’anterior, i per tant a mi una obra d’aquest calat, home, s’ha de venir al ple amb més
concreció, m’explico? Vull dir, a veure... Jo no intento posar a ningú en evidència, eh?
El Sr. Alcalde manifesta que no, no, a veure, és que és molt..., jo crec que és molt senzill. És
a dir, a veure, no estava previst en cap programa electoral. Fruit d’escoltar les necessitats de
la població...
La Sra. Anna Maluquer i Ferrer, regidora del grup municipal de GxC manifesta que això no
és veritat, eh? Nosaltres, en el nostre programa electoral, teníem una sala...
El Sr. Alcalde manifesta que sí, van presentar una maqueta.
La Sra. Maluquer manifesta que no, una maqueta no.
El Sr. Alcalde manifesta que ah! Quants anys?
La Sra. Maluquer manifesta que bé, Sr. Mir... Li parlo del programa electoral.
El Sr. Alcalde manifesta que és igual, ningú havia programat fer un teatre, però fruit
d’escoltar, a meitat de mandat surt la possibilitat, sorgeix la possibilitat, i prospectem
diverses possibilitats, no de fer un teatre d’obra nova, perquè penso, pensem –jo hi penso
molt– que Cabrera no pot destinar un 40 o un 50 per cent del seu pressupost a un teatre,
però si hi ha una fórmula de tenir un teatre, home, adequat a les necessitats i amb tots els
avantatges que porta el teatre La Maresma de recuperació de la història, de millora del
centre del poble, etcètera, val la pena prospectar-ho, i ens posem a treballar amb la
cooperativa, amb qui l’ajuntament estava, no dic enemistat però sí que hi havia una barrera
de desconfiança enorme entre cooperativa i ajuntament, sabeu des de quin any? Ho dic
perquè això es pot dir públicament. Des de l’any 1917 –17. És a dir, fa un segle que
ajuntament i cooperativa, vaja, seien i les reunions duraven deu minuts, i un dels dos sortia,
normalment el de l’ajuntament, per cames, val? Aquí hi ha persones que ho poden testificar.
No des de l’any 17, però sí que ho poden testificar dels darrers trenta o quaranta anys,
segur.
Llavors, nosaltres aconseguim que ens posem a parlar, aconseguim trobar el finançament
adequat a través de la Diputació. És evident que hem d’aportar un cost estimat per aprovar
un conveni per tirar endavant un projecte, és per això que ho fem. Vull dir, la manera de fer,
hem seguit totes les passes, hem parlat amb Urbanisme, estem parlant amb Urbanisme de la
Generalitat, es va fer l’aprovació inicial. Després, per motius ix, o ves a saber quins, es va
tirar enrere i no es va fer l’aprovació provisional. Vull dir que tot això té el seu procés a nivell
de conveni de la cooperativa, que està aprovat i signat a nivell de finançament de la
Diputació i de finançament a través del pressupost també de l’ajuntament, i de les gestions
amb Urbanisme de Barcelona.
No sé on està el problema en delimitar exactament quant costarà. Les de Cal Conde, volem
saber el dia i hora en què es farà cada cosa. No sé, no podem acotar... No sé, és que...
M’explico? Sí, Anna, és que, no sé...
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La Sra. Anna Teixidó i Sardà, regidora del grup municipal de GxC manifesta que bé, no cal,
però no sabem on estem.
El Sr. Alcalde manifesta que home, hi ha un calendari que va explicar la Núria. Primer... No
ho recordo, ho tinc apuntat.
La Sra. Teixidó manifesta que ja li portaré perquè el vegi.
El Sr. Alcalde manifesta que bé, ja portaré jo el meu, ja passaré jo el meu, però...
La Sra. Núria Pera i Maltes, regidora del grup municipal del PDeCAT manifesta que jo ara no
el porto aquí, però tinc el que té tothom.
El Sr. Alcalde manifesta que no sé, calendari de totes les activitats que vam dir. Primer
vindran aquí, presentaran el projecte, suposo que s’haurà d’aprovar el projecte, el projecte
d’urbanització, venda de... Bé, no sé quan és el procés de venda. Tot té les seves fases: inici
de la construcció, finalització de la construcció, entrega de les claus... Tot tenia el seu
procés. Clar, és que és... Bé, és igual. (Veu de fons.) Sí, sí, però vull dir que... No sé, estem
qüestionant ara coses que, de veritat, eh?, us ho dic sincerament, no veig la manera de com
podríem haver precisat més el cost del teatre, no la veig, sincerament no la veig. T’ho dic
sincerament, eh?
El Sr. Antoni García i Lozano, regidor del grup municipal de GxC manifesta que Sr. Mir,
senzillament, portar la idea i per mi, la veritat, dir que el cost pot ser aproximadament aquest,
que hi pot haver una desviació d’un 20 per cent o un 25, jo no ho vull concretar.
El Sr. Alcalde manifesta que no, no, això qui ho ha dit?
El Sr. García manifesta que no, li dic jo, portar la idea i matisar alguna diferenciació. És a dir,
que la gent... Vostè creu que tothom que està aquí no se’n va amb la idea que això val el que
vostè diu? Pensi que està parlant l’alcalde de Cabrera de Mar, eh?, no està parlant una
persona que està en banyador a la platja. Jo estic aquí, al públic, i jo me’n vaig amb la idea
que això val 1 milió d’euros. I després resulta que quan aprofundim...
Jo li puc assegurar que amb aquest comentari que he fet jo ara, el que únicament vull deixar
també palès és que ens preocupa el conjunt del projecte, no ens preocupa que la seva idea
surti o no. Li puc assegurar que si aquesta és la seva idea està molt lluny. Ens preocupa
tenir coherència amb els impostos que la gent paga.
El Sr. Alcalde manifesta que justament per això vam proposar el de la cooperativa, perquè
era la millor opció possible.
El Sr. García manifesta que Sr. Mir, partint d’aquí, crec que la gent es mereix que quan es
concreti, i si diu “és una inconcreció”, digui que pot ser aproximadament aquest, que no
estem segurs, que hem de valorar encara si l’estructura aguanta. Faci aquestes matisacions,
que no passa res, Sr. Mir, de veritat.
El Sr. Alcalde manifesta que jo he de dir que hem de valorar si l’estructura aguanta? També
a Cal Conde s’havia de mirar si a baix hi havia roques o què hi havia, o hi havia petroli.
També es va fer una cata posteriorment a haver aprovat el conveni, però tot això es fa a
posteriori.
La Sra. Núria Pera i Maltes, regidora del grup municipal del PDeCAT manifesta que jo crec
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que això s’ha de fer, però no estem en aquest moment ara, ara no estem en aquest moment.
El dia 4 o 5 va la Diputació per mirar de començar a fer el projecte i parlar amb les entitats,
com havíem quedat. Però és que ara no estem en aquest moment. El projecte no està
redactat, el projecte no està ni encarregat, i l’arquitecte va donar unes pautes estimatives, i
que poden sorgir molts problemes a partir d’aquí. Bé, doncs, en tornarem a parlar, però és
que ara no estem en aquesta fase, no estem a la fase de dir si la teulada aguantarà, si els
fonaments hi són o no hi són, perquè tot això evidentment –evidentment– es comprovarà, i
es tirarà endavant un projecte amb aquestes premisses. Ara no estem en aquest moment. I
el preu que s’ha donat és un preu estimatiu. Ara, si volem anar buscant tres peus al gat i
anar recargolant i anar recargolant, segur, segur que alguna cosa trobarem, però no estem
en aquesta fase.
Hem aprovat un conveni amb la cooperativa, que el tornarem a parlar. Vam aprovar la
modificació puntual perquè tirar endavant el conveni i la rehabilitació del teatre estava
pendent d’aquesta modificació puntual, la modificació urbanística. Es va fer una aprovació
inicial, i hi va haver una exposició pública durant un mes, i ningú va fer cap al·legació, ningú.
Es porten al ple i es tomba. Doncs, en tornem a parlar, però és que ara no estem en aquesta
fase que estan dient. O no estic entenent res, de veritat. Gràcies.
El Sr. García manifesta que segurament que deu ser l’últim que ha dit vostè, que no està
entenent res.
La Sra. Pera manifesta que no, jo no entenc res.
El Sr. Alcalde manifesta que jo tampoc, m’hi sumo, eh? Ja som dos.
El Sr. García manifesta que llavors, sí que ja m’explico malament, quan ja són dos és que
m’explico malament. Jo el que he volgut deixar palès aquí és que quan jo porto a l’aprovació
una idea, jo l’he de portar amb certa documentació econòmica. Si jo no la tinc acabada però
la idea la vull portar, he de fer matisacions de les que vostè està fent ara, per exemple, que
no se’n va fer ni una. L’únic és que el projecte sí que ja es va dir.
La Sra. Pera manifesta que a mi em consta que això està dit, i, a veure...
El Sr. García manifesta que ah, sí?
La Sra. Pera manifesta que a veure, està dit, està dit.
El Sr. García manifesta que algú d’aquí ho sap?
La Sra. Pera manifesta que està dit. Està dit.
El Sr. García manifesta que jo no...
La Sra. Pera manifesta que bé, no sé, de veritat, eh? No diré res més.
El Sr. Alcalde manifesta que Toni, potser hi ha una mala interpretació, però és segur que jo
no vaig assegurar que això no costaria 1 milió perquè mai asseguraré què costarà cap obra
ni cap inversió, evidentment, només faltaria.
La Sra. Pera manifesta que a més a més, ara és possible que la rehabilitació de Cal Conde,
per exemple, que avui hem parlat d’aquest tema, jo he dit que costarà aproximadament
48.000 euros. Pot haver-hi qualsevol imprevist, hi ha un projecte, però és que estem en una
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fase... Tu em dius: “Aguantarà la coberta? Hi ha fonaments?” Bé, és que no estem en aquest
punt.
La Sra María José Cortada i Manchado, regidora no adscrita manifesta que perdó, però em
sembla que es pot resumir... Penso, eh? Jo no hi entenc gaire, però abans de fer una
modificació puntual, jo crec que s’ha de tenir un projecte, per què no? Perquè fer una
modificació puntual sense tenir clar què és allò que faràs... No?
La Sra. Pera manifesta que a veure, torno a repetir. Hi ha un conveni amb la cooperativa –hi
ha un conveni amb la cooperativa. Això és el conveni. Aquest conveni va lligat a una
modificació puntual, perquè actualment, ho he dit, ho he repetit i ho ha dit el Sr. Alcalde, en
aquest moment a la cooperativa, és a dir, en aquell polígon, en aquell sector, s’hi poden
construir –rectifica’m– 24 habitatges, 21 locals comercials, els d’HPO, locals comercials i
pàrquings. I si no es fa aquesta modificació puntual, no es pot rehabilitar el teatre, i això s’ha
dit. Doncs, ja està. És que... Bé, és que no sé...
El Sr. Alcalde manifesta que contestar el que ha dit la Putxi, no és com dius tu. Una
modificació puntual s’aprova sense el projecte, el projecte de les obres és...
La Sra. Pera manifesta que va lligada una cosa amb l’altra.
El Sr. Alcalde manifesta que no, tu has preguntat “no sé si estic equivocada o no”. T’ho dic:
sí. No, perquè la Núria no ho ha explicat això. T’ho explico jo, t’ho estic explicant jo. No, la
Núria ha explicat una altra cosa. Val, val.
El Sr. Antoni Abel i Nuri, regidor del grup municipal d’AI-CM manifesta que jo volia apuntar
només, em reafirmo que el cost d’un equipament d’aquest tipus, una sala polivalent nova, de
nova construcció, nova planta, amb un terreny pla com és el que tenim al Mas Terrillo, són
uns 2.800 i escaig euros el metre quadrat. Per tant, una sala de 500 metres, com a molt ens
costaria 1 milió i mig i tindríem una sala nova i en bones condicions. I això inclou molts dels
equipaments interiors, perquè vostè en cap moment ha dit... Només ens han parlat d’obres,
però no he sentit parlar d’escenaris...
El Sr. Alcalde manifesta que sí, home, evidentment, clar que sí.
El Sr. Abel manifesta que ah, sí? Amb tot l’equipament interior?
El Sr. Alcalde manifesta que sí senyor.
El Sr. Abel manifesta que tot el necessari? Telons...
El Sr. Alcalde manifesta que al Mas Terrillo sí que s’han de fer cates, eh?, perquè li dic jo
que està tota la runa allà, a dos pams de profunditat.
El Sr. Abel manifesta que i que sàpiga, perquè pels seus números és 4.000 el que sortirà
aquí el metre quadrat, sortiran uns 4.000 i pico de metres. Jo li vaig demanar una memòria
valorada de nova construcció, que vostè sempre ha dit “són 3 milions”. Això ho ha dit vostè,
ho ha afirmat.
El Sr. Alcalde manifesta que 2 o 3 milions.
El Sr. Abel manifesta que “ens constarà 3 milions”.

40

El Sr. Alcalde manifesta que sí. Però també hauria de fer obres d’adequació, imagino.
El Sr. Abel manifesta que vostè va dir que costaria 3 milions fer una obra. No, jo li dic que els
preus que n’hi ha per metre quadrat, que estan publicats, poden sortir, posi 3.000, jo ja vaig
tirar llarg, vaig comptar benefici industrial, vaig comptar IVA, vaig comptar tot.
La Sra. Núria Pera i Maltes, regidora del grup municipal del PDeCAT manifesta que puc? No
m’hi estendré. A veure, aquesta opció... No m’estendré gens, eh? Aquesta opció a mi em
sembla una opció, és a dir, una obra nova, una sala polivalent nova, un teatre nou. Però és
que el govern el que ha plantejat i el que volem d’alguna manera és preservar tot aquest
sector antic i fer aquesta modificació puntual perquè en el centre del poble es puguin
preservar els edificis emblemàtics que creiem que s’han de protegir. Aquesta és la idea.
El Sr. Alcalde manifesta que escolteu, estem repetint per tercer cop els arguments de totes
les bandes respecte al tema del teatre, conveni amb la cooperativa, modificació puntual,
etcètera, per tant... Val? Doncs, hi ha alguna cosa més? No? Doncs, donem per finalitzat el
ple.
La Sra. María José Cortada i Manchado, regidora no adscrita manifesta que puc fer una
pregunta al Sergi? És que s’ha fet el Burriac Atac...
El Sr. Alcalde manifesta que no se sent, Putxi.
La Sra. Cortada manifesta que ara. Val, perdó. Al Burriac Atac s’ha fet una carrera nova per
una zona de nova tal, i aleshores la idea, o sigui, la pregunta és: s’ha fet un estudi
mediambiental? Perquè sembla que això també pot provocar... Tinc unes fotos, eh? Uns
corriols en un moment donat i la gent que ha passat. No sé, pregunto. És això. Ja
m’informaràs en la pròxima...
El Sr. Sergi Teodoro i José, regidor del grup municipal del PDeCAT manifesta que ho puc
contestar ara això. Corregiu-me si m’equivoco tots dos, perquè això sobrepassa el tema
d’esports. El fet que passi una cursa per un espai o un altre de la muntanya dins del Parc de
la Serralada Litoral, és potestat del parc de la Serralada Litoral, i el Parc de la Serralada
Litoral encarrega o fa els estudis que ell considera que ha de fer, i determina si una cursa pot
passar per un lloc o no. I ja està.
La Sra. Cortada manifesta que bé, però aquest informe el teniu vosaltres? Us ha arribat?
El Sr. Teodoro manifesta que no, no, és que nosaltres...
El Sr. Alcalde manifesta que no, l’autorització. És qui autoritza basant-se en...
La Sra. Cortada manifesta que vosaltres us baseu en algun informe?
El Sr. Teodoro manifesta que no autoritzem...
El Sr. Alcalde manifesta que no, el Parc Serralada Litoral és qui ha d’autoritzar les curses
que afecten el seu àmbit.
La Sra. Cortada manifesta que se li ha de demanat a ells, no?
El Sr. Teodoro manifesta que el que sí que totes les curses han de portar...
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El Sr. Alcalde manifesta que però tot i així, ens vam preocupar, vam parlar amb el director de
la cursa, vam parlar-ho directament, i va dir que no tinguéssim..., que ell era el principal
defensor de la muntanya, d’aquesta i de totes, i que tindrien cura que no es malmetés la
muntanya més enllà del que es malmet quan passa la gent a peu, corrents o amb bicicleta,
etcètera.
El Sr. Teodoro manifesta que el que sí que fan, porten tots els organitzadors de les curses,
inclosa la Burriac Atac, és un plec de documents on hi ha implícitament el permís del parc.
Sense el permís del parc, no s’autoritza a fer el pas.
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Doncs, ara sí, donem per tancada la sessió del ple i
passem a les preguntes del públic.
I no havent-hi res més de què tractar, s’aixeca la sessió d’ordre de la Presidència, essent
tres quarts 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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