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Ple ordinari de data nou de novembre de dos mil disset. 
  
A Cabrera de Mar, comarca del Maresme, a nou de novembre 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. Maria José Cortada Manchado, Sr. Daniel Meroño Lombera, Sr. Antoni García 
Lozano i el Sr. Sergi Teodoro José. 
 
Hi assisteix el Secretari de l’Ajuntament, Sr. Albert Mustarós i Gel, que certifica. 
 
Hi ha quòrum de constitució segons l’article 98. c) del Text refós de la llei municipal i de règim 
local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bon vespre a tothom, benvinguts.  
 
Abans de començar, fer palès que hem deixat buida expressament la primera fila i hem posat 
els noms dels vuit membres del Govern legítim de la Generalitat de Catalunya empresonats i 
dels Jordi’s, dels dos presidents de les entitats socials, amb el propòsit de deixar evident que 
en aquests moments no estan entre nosaltres, quan considerem que haurien d’estar, si bé no 
aquí, cosa que algun d’ells havia fet en alguna ocasió, sí amb absoluta llibertat, igual que 
estem tots nosaltres. 
 
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 DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI DE DATA 14 DE SETEMBRE DE 2017 
 
El Sr. Alcalde manifesta que dit això, comencem amb el primer punt de l’ordre del dia, que és 
l’aprovació de l’acta del Ple ordinari de data 14 de setembre de 2017. Algú té alguna esmena 
a fer? La de la votació? Sí. Doncs, ja te la dic jo, Dani, si no t’importa. (Veu de fons.) Ah, 
l’ordinari, sí. Val.  
 
Jo en tinc una, no sé si és la mateixa o no, si no, després la dius tu. A la pàgina 8, quan diu 
els resultats, cap a la part de baix, passada la meitat de la pàgina, diu: “El Consistori acorda 
aprovar per 5 vots a favor i 5 abstencions...”, no, són 6 abstencions. Després està ben 
desglossat, eh? 3 Gent per Cabrera, 1 AI-CM, 1 PSC i 1 la regidora no adscrita, però suma 6 
en lloc de 5, d’acord? 
 
Val. Endavant Toni, quina és? 
 
El Sr. Antoni Abel Nuri, regidor del grup municipal d’AI-CM manifesta que bon vespre a 
tothom. A la pàgina 27, al primer paràgraf, diu: “El Sr. Abel manifesta mantenir teulades”, i 
posa puntets. I vaig dir “a diferents alçades”. “Mantenir teulades a diferents alçades”.  
 
El Sr. Alcalde manifesta que després d’alçada vindrien els puntets suspensius també, no? 
Entenc que la frase no va acabar, el que passa és que va acabar més tard, però va quedar 
inacabada. 
 
El Sr. Abel manifesta que no, perquè és que va intervenir la Núria i... 
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El Sr. Alcalde manifesta que ja, per això, per això. Si no posem els puntets, no s’entendrà 
res. “Mantenir teulades a diferents alçades”, punts suspensius. 
 
El Sr. Abel manifesta que a l’última línia, també de la pàgina 27, “agafar i dir-ho als policies”, 
vaig dir. “Dir-ho”, no “dir”. Pot ser “dir”, però vaig dir “dir-ho”.  
 
El Sr. Alcalde manifesta que val, en lloc de “dir”, “dir-ho”. 
 
El Sr. Abel manifesta que al policies municipals i als Mossos. I a la pàgina 40, al paràgraf 
número 3 començant per baix, posa “sortiran uns 4.000 i pico d’euros”, no metres.  
 
El Sr. Alcalde manifesta que val, 4.000 i pico, en lloc de metres, euros. D’acord.  
Molt bé. Algú té alguna esmena més a fer a l’acta? No? Doncs, la donem per aprovada? 
 
El Consistori per unanimitat acorda aprovar l’acta de la sessió ordinària de data catorze de 
setembre de dos mil disset amb les esmenes esmentades. 
 
2. APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI URGENT  DE DATA 24 
D’OCTUBRE DE 2017 
 
El Sr. Alcalde manifesta que passem a la següent, que és l’aprovació de l’acta del ple 
extraordinari urgent de data vint-i-quatre d’octubre de dos mil disset. Aquí jo he vist també 
una esmena que cal fer, rellevant, entenc, en el resultat de la votació també. Aquí, a la 
pàgina 5, quan parla dels resultats de la votació, diu: “Queda aprovat el primer punt de la 
moció per 10 vots a favor”, posa “4 PDeCAT”,  no, són 3 PDeCAT, malauradament ara som 
3. Llavors, diu: “2 ERC, 3 Gent per Cabrera i 1 de la regidora no adscrita”, i falta 1 d’AI-CM. 
D’acord? Algú té alguna esmena més? Dani. 
 
El Sr. Daniel Meroño Lombera, regidor del grup municipal del PSC manifesta que sí, hola, 
bona nit a tothom. A la pàgina 2, a l’antepenúltim paràgraf, diu: “Bé, jo no he fet cap petició 
que es faci la votació per pas”, i hauria de ser “parts”.  
 
El Sr. Alcalde manifesta que ah!, per parts. Sí, jo ho he vist i no ho he entès, però dic, no sé... 
No he pensat que fos parts. Pàgina 2, tercer paràgraf començant per baix.  
 
El Sr. Meroño manifesta que bé, i una falta d’ortografia a la pàgina 3, per allò d’estalviar 
paper no ho tinc imprès. Diu: “Tots estem en contra... acords que siguin més matisables”. 
Matitzables. Està posat “matisables”, i és “matitzables”.  
 
El Sr. Alcalde manifesta que és “matisables”, està bé. 
 
El Sr. Meroño manifesta que jo... Jo ho he buscat a internet. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que la Núria diu que està bé. Posa un interrogant. No discutirem ara 
d’ortografia. A mi em sona bé. Bé, doncs, donem l’acta per aprovada també? Molt bé.  
 
El Consistori per unanimitat acorda aprovar l’acta de la sessió extraordinària i urgent de data 
vint-i-quatre d’octubre de dos mil disset amb les esmenes esmentades. 
 
3. DESPATX OFICIAL 
 
El Sr. Alcalde manifesta que no n’hi hagueren. 
 



 
 

 
 

3 
  

4. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA 
 
El Sr. Alcalde manifesta que el punt 4, donar compte dels decrets d’Alcaldia. Sr. Secretari, si 
us plau? 
 
El Sr. Secretari manifesta que des del darrer Ple de la sessió ordinària, donem compte dels 
decrets 752 al 916, que hi ha una relació de decrets que està publicat, que la tenim aquí, i 
esperem donar-hi la seva publicació, per no entrar a detallar-lo un per un.  
 
El Sr. Alcalde manifesta que gràcies. 
 
5. ÀREA D’HISENDA PÚBLICA I GOVERNACIÓ 
 
5.1. DONAR COMPTE DEL COST EFECTIU DELS SERVEIS DE LES ENTITATS LOCALS 
CORRESPONENT A L’EXERCICI 2016 
 
El Sr. Alcalde manifesta que el següent punt és donar compte del cost efectiu dels serveis de 
les entitats locals corresponent a l’exercici 2016. Sr. Secretari, si us plau? 
 
El Sr. Secretari manifesta que res, només informar que la llei obliga a fer una anàlisi del cost 
dels serveis que presta el municipi, el cost econòmic, s’ha de fer un càlcul dels costos 
directes i indirectes que suposen aquests serveis, i que això s’ha d’enviar a Madrid abans del 
dia 1 de novembre, i això, explicar que ja s’ha realitzat aquest estudi, aquest càlcul, i ja s’ha 
fet l’enviament.  
 
El Sr. Alcalde manifesta que gràcies.  
 
5.2. DONAR COMPTE DELA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 9/2017 PER GENERACIÓ DE 
CRÈDIT 
 
El Sr. Alcalde manifesta que el punt 5.2 és donar compte de la modificació de crèdit 9/2017 
per generació de crèdit. 
 
El Sr. Secretari manifesta que amb relació a la generació de crèdit aquesta que es va 
aprovar per decret i que en donem compte avui en el Ple, és perquè s’han generat uns 
ingressos que no estaven previstos en el pressupost, i en concret són 111.479,06 euros per 
les quotes d’urbanització de Santa Margarida, 6.192 euros per una subvenció d’ajuts al 
catàleg del 2016, i 5.500 euros que tampoc estaven previstos d’una ajuda a CaixaBank. I 
aquests són el total. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que perfecte, gràcies.  
 
5.3. DONAR COMPTE DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 10/2017 PER TRANSFERÈNCIA 
DE CRÈDIT 
 
El Sr. Alcalde manifesta que el 5.3 és donar compte de la modificació de crèdit 10/2017 per 
transferència de crèdit. 
 
El Sr. Secretari manifesta que és una altra modificació de pressupost, que en acabar l’any el 
que passa és que s’han d’anar fent modificacions pressupostàries, i en aquest cas es va 
aprovar per decret també una transferència de crèdit dintre de la mateixa àrea de despesa, 
que era per a Joventut i Festes, per a alguns actes que hi havia programats, i que puja 
14.157,07 euros. 
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El Sr. Alcalde manifesta que moltes gràcies. 
 
5.4. DONAR COMPTE DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT I INFORME DE MOROSITAT 
 
El Sr. Alcalde manifesta que el 5.4 és donar compte del període mig de pagament i informe 
de morositat. 
 
El Sr. Secretari manifesta que amb relació al període mig de pagament i informe de 
morositat, també ja s’ha enviat totes les dades que l’ajuntament està pagant, n’hi ha una 
obligació de pagament a 30 dies, i l’ajuntament l’està complint en aquests moments perquè 
està pagant a 22 dies. És el període exactament en què estem pagant. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, moltes gràcies.  
 
5.5. DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA DE DATA 29 D’OCTUBRE DE 
2017 DE NOMENAMENT DEL SR. ALBERT MUSTARÓS GEL, COM A SECRETARI DEL 
JUTJAT DE PAU 
 
El Sr. Alcalde manifesta que el 5.5 és donar compte de la resolució d’Alcaldia de data 29 
d’octubre de 20417, de nomenament del Sr. Albert Mustarós i Gel com a secretari del jutjat 
de pau. Això no cal... Doncs, ho acabem de dir, el Sr. Secretari és alhora el secretari del jutjat 
de pau, en tant que secretari de l’ajuntament. 
 
5.6. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 11/2017 PER TRANSFERÈNCIA DE 
CRÈDIT 
 
El Sr. Alcalde manifesta que passem, doncs, al punt 5.6, que és l’aprovació de la modificació 
de crèdit 11/2017, per transferència de crèdit. Aquest punt sí que l’hem de sotmetre a 
votació. Tal com vam explicar ahir a la junta de portaveus, aquí del que es tracta és de 
traspassar 37.705 euros que provenen majoritàriament del fons de contingència d’execució 
pressupostària i també de despeses de centres escolars que sobren, destinar-ho a una sèrie 
de partides que vénen detallades, que bàsicament són serveis preventius –ambulància, 
etcètera– per un import de 1.100 euros, 105 euros en material informàtic, 21.000 euros a 
jurídics i contenciosos, 3.300 euros a contractes informàtics i SAT, 1.000 euros a altres 
subvencions, 6.700 euros a cursos per a adults i altres, 1.000 euros a material d’oficina i 
altres, i 3.500 euros a publicació en diaris oficials. 
 
Ja vam explicar les causes de la necessitat de suplementar aquestes partides. Si hi ha 
alguna cosa que vulgueu comentar, o alguna pregunta a fer? Algú té algun comentari a fer, 
alguna pregunta? No? Doncs, sotmetem aquest punt a votació. 
 
Vots a favor? 
 
Abstencions? 
 
El Sr. Secretari manifesta que queda aprovat per 8 vots a favor (3 PDeCAT, 2 ERC, 1 AI-CM, 
1 PSC i 1 de la regidora no adscrita) i 3 abstencions dels membres de GxC, la proposta que 
es transcriu a continuació: 
 
Expedient número 2017/1122  instat pel Sr. AJUNTAMENT DE CABRERA DE MAR, relatiu a 
Aprovació  modificació de crèdit número 11/2017, per transferència de crèdit. 
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Fets 
 
El Pressupost de l’Ajuntament , exercici 2017, aprovat definitivament el dia 8 de febrer 2017 
i relatiu als capítols 2 i 4, cal dir, que han sorgit una sèrie de necessitats que es finançaran 
amb el mateix capítol 2 i amb el fons de contingència.. 
 
Per tot això es transfereix un import total de 37.705,00’-€. 
 
Fonaments de dret 
 
1. Els articles 40 i 41 del RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
2. La Base 5a.de les Bases d’Execució del Pressupost, estableix el següent: 
 
L’Alcaldia podrà aprovar expedients de transferències de crèdits, que seran immediatament 
executius, i no estaran sotmesos al règim d’informació, reclamacions, recursos i publicitat de 
la resta d’expedients de modificació de crèdits aprovats pel Ple (art. 42.1 RD 500/90), en els 
següents casos i amb les limitacions que a continuació s’assenyalen (art. 41 RD 500/90): 

a) No afectaran crèdits ampliables ni crèdits extraordinaris aprovats anteriorment pel 
Ple. 

b) No es podran minorar els crèdits incorporats com a conseqüència de romanents no 
compromesos procedents de pressupostos tancats. 

c) No es podran minorar crèdits que hagin estat incrementats (mitjançant suplements o 
transferències), ni augmentar crèdits que hagin estan minorats per transferències. 
Constituiran excepció a aquesta limitació els crèdits relatius a personal (capítol 1). 

d) No podran implicar canvis d’àrea de despesa, llevat dels casos en què les altes i 
baixes afectin els crèdits de personal (art. 40,3 RD 500/90). A aquest respecte, 
s’entendrà que es produeix canvi d’àrea de despesa quan l’import total de l’expedient 
de transferències impliqui augment o disminució d’una àrea de despesa, en perjudici 
o benefici, lògicament, d’una altra. 

Les limitacions esmentades seran aplicables només quan sigui l’Alcaldia l’òrgan que aprovi 
l’expedient, ja que així s’estima que s’ha d’interpretar l’art. 41 del RD 500/90, de 20/04, per 
analogia amb allò que disposen els art. 67 i següents de la Llei general pressupostària, que 
atorguen les competències per aprovar, amb les limitacions abans al·ludides, les 
transferències, a nivell estatal, a l’executiu (alcalde o Junta de govern local, a escala 
municipal).  En conseqüència, s’ha d’entendre que el legislatiu (Ple, a nivell municipal) és 
sobirà per modificar, com estimi convenient, mitjançant transferències, els crèdits del 
pressupost que ell mateix ha aprovat. 

Els acords o resolucions pels quals s’aprovin transferències de crèdits, hauran de comptar 
amb el certificat previ del secretari-interventor, sobre existència de crèdit suficient en les 
aplicacions que l’hagin de cedir (art. 32.1, paràgraf 2n, del RD 500/90, de 20/04). 

Si les transferències afectessin aplicacions pressupostàries no creades, la seva assignació 
comptable serà aprovada per l’òrgan que aprovi l’expedient de transferències. 

Proposta 
 
De conformitat amb l’article 175 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, es 
proposa a l’alcalde l’adopció de la resolució següent: 
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Primer: Aprovar l’expedient de modificació pressupostària núm. 11 consistent en una 
transferència de crèdit per la quantitat de 37.705,00 €, la qual es detalla a continuació: 
 

Aplicació 

pressupostària Denominació A transferir 

A 

augmentar 

312-22699 Serveis preventius, ambulàncies, etc   1.100,00 

920-216 Material informàtic   105,00 

920-22604 Jurídics, contenciosos   21.000,00 

920-22799 Contractes informàtics i sat   3.300,00 

338-48017 Altres subvencions   1.000,00 

323-22699 Despeses centres escolars 6.000,00   

326-22699 Cursos per adults i altres   6.700,00 

920-22000 Material d'oficina i altres   1.000,00 

920-22603 Publicació en Diaris Oficials   3.500,00 

929-500 Fons de contingència d'execució pressupostària 31.705,00   

 

                                 Total…………………… 37.705,00 37.705,00 

 
Segon:  Considerar executivament des del moment de la seva aprovació, la present 
modificació de crèdit de pressupost pel que fa a la transferència de crèdit.” 
 
5.7. ASSUMPCIÓ PER PART DE L’AJUNTAMENT DE L’IMPORT DE LES FACTURES 
IMPAGADES A FULTON SERVICIOS INTEGRALES, SA PER PART DE CABRERA 
SPSORTS, SL, EN RELACIÓ AMB EL SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA DE LA PISCINA 
MUNICIPAL 
 
El Sr. Alcalde manifesta que passem al següent punt, que és el punt 5.7, que és l’assumpció 
per part de l’ajuntament de l’import de les factures impagades a Fulton Servicios Integrales 
SA, per part de Cabrera Sports SL, amb relació al subministrament d’energia de la piscina 
municipal.  
 
Bé, aquí del que es tracta, el que proposem és que l’ajuntament assumeixi de manera 
subsidiària el pagament del deute contret per part de la concessionària de la piscina respecte 
a l’empresa de serveis energètics de la piscina municipal. Us explico una miqueta la història 
perquè tothom n’estigui al cas.  
 
Històricament, des del seu principi, des que es va cobrir la piscina, l’ajuntament venia 
assumint directament la despesa energètica. El que vam fer en el mandat anterior, per tal de 
reduir la despesa que tenia l’ajuntament, era licitar la contractació d’una empresa de serveis 
energètics que anés implementant mesures per reduir la despesa energètica en el complex 
de la piscina, el gimnàs i les pistes de pàdel, i alhora licitar l’explotació de la piscina, perquè 
s’acabava el termini de concessió, i dins d’aquesta licitació de l’explotació de la piscina 
incloíem el fet que la concessionària assumís aquesta despesa energètica, que nosaltres 
havíem provocat que fos més baixa, d’acord? 
 
Bé, el problema ha estat que la concessionària no ha pagat des de l’inici de la concessió, al 
mes d’agost del 2016, no ha fet efectiu cap pagament d’aquestes factures mensuals, que és 
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una quota fixa mensual, de manera que els imports han pujat a un deute de 66.596,88 euros, 
i davant de l’amenaça, que es va arribar a fer efectiva, eh?, de tallar el subministrament per 
part de l’empresa de serveis energètics, i per no causar un dany major, l’ajuntament el que 
fem és proposar que sigui l’ajuntament qui afronta el pagament d’aquest deute. Però alhora 
també, i així ho vam informar ahir, el que farem a continuació és iniciar els tràmits per 
modificar el contracte, per tal que es determini quina quantitat..., primer, quina és la viabilitat 
d’aquest complex esportiu, i si és l’ajuntament qui ha d’aportar alguna quantitat perquè sigui 
viable la piscina municipal, que sigui una empresa externa la que determini quina és aquesta 
quantitat, i en aquest sentit ja hem començat a treballar.  
 
Hem tingut contactes amb una empresa especialitzada, amb una consultora especialitzada 
en estudis econòmics de complexos esportius, per tal que determini quina és la viabilitat de 
la piscina i, en cas que sigui deficitària, que estem segurs que ho és, faci, determini quina és 
la quantitat que hauria de posar l’ajuntament per cobrir aquest dèficit i fer que la piscina 
municipal, el complex esportiu aquest, sigui viable.  
 
Això és el que farem. Entenem que és la millor solució possible, n’hem provat d’altres però 
està clar que no funcionen. La piscina, per a un municipi com Cabrera, de 4.500 habitants, 
de la qual, a més, se’n beneficien bàsicament els veïns que vivim en el centre urbà, 
urbanitzacions i demés, tot i que vénen també veïns d’altres poblacions, però és un fet 
evident que els veïns que estan a la franja marítima, al Pla de l’Avellà, a la franja marítima, 
Costamar i Bonamar, difícilment vénen a la piscina del municipi, i això fa que estem tenint 
una piscina i un complex esportiu amb molt bons serveis, però per a un municipi que a 
efectes pràctics del col·lectiu al qual s’està dirigint no és de 4.500 habitants sinó que és de 
menys. 
 
Tot i això hi insisteixo, eh?, gràcies a què el Club Natació sí que funciona correctament i que 
la directora del club i monitora havia estat entrenadora de nedadors olímpics, doncs, té molta 
demanda, per dir-ho d’alguna manera, i això fa que vingui gent de fora a entrenar-se aquí, i 
això és el que d’alguna manera la fa viable de cara al futur, o si més no, li dóna un potencial 
que en altre cas no tindríem. Però és un fet que té un cost per al municipi, té un cost el fet de 
tenir la piscina, perquè amb les quotes que es paguen dels socis, i amb els serveis que es 
donen, no es cobreix i genera un dèficit, i això és així. Un cost que també té, i aprofito per 
dir-ho, el camp de futbol i el pavelló esportiu, i el club de futbol i el club de bàsquet. Un cost 
en forma de personal, de subministraments, de manteniment i inversions. Molt bé. 
 
Dit això, si voleu comentar els diferents grups, comencem per la regidora no adscrita. Putxi, 
si vols? 
 
La Sra. Maria José Cortada Manchado, regidora no adscrita manifesta que, a veure, aquesta 
explicació està molt bé, jo no vaig poder anar ahir a la reunió de la junta de portaveus, per 
tant, aquest punt no el coneixia, però jo em pregunto què canviarà, doncs, a l’hora de la 
licitació. Perquè, clar, d’això es va fer una licitació, a la qual es van presentar uns números, 
es van presentar una sèrie de dades, i sembla ser que aquestes dades, doncs, han fallat i, 
per tant, si hi ha una previsió de tornar a licitar... Perquè penso, en la meva opinió, que 
potser ha anat en detriment també de la possibilitat que els altres, si aquests números no 
eren els que eren, s’han trobat amb això, ara es paguen aquestes factures, no sé. Veig que 
el tema de la licitació podria quedar una mica en dubte. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que això seran els serveis jurídics els que determinaran la forma de 
com implementar aquesta quantitat que hauria d’aportar l’ajuntament. Estem parlant 
d’hipòtesi, igual es fa un estudi de viabilitat i diuen “no, no, això és absolutament viable, no 
cal que l’ajuntament aporti res”, però són els serveis jurídics, el secretari i l’advocat 
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municipal, els que decidiran si s’ha de licitar de nou o si es pot fer una modificació de 
contracte. Això a nosaltres se’ns escapa absolutament.  
 
La Sra. Cortada, regidora no adscrita  manifesta que d’acord. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que Dani Meroño, del Partit dels Socialistes de Catalunya? 
 
El Sr. Daniel Meroño Lombera, regidor del grup municipal del PSC manifesta que bé, jo 
votaré a favor perquè el fet de no pagar l’import de les factures vol dir que Fulton tanca el 
botó i no hi ha calefacció a la piscina i, per tant, tots els usuaris de la piscina es quedarien 
sense aigua calenta, això, per descomptat. Però sí que vull fer alguns comentaris. 
 
És important que el que assumeix l’ajuntament és l’import de les factures impagades, no el 
deute en sí. S’ha d’esgrimir, s’ha de determinar aquesta desviació econòmica a través 
d’aquest estudi que comenta el Jordi i, com molt bé diu la Putxi, això s’hauria d’haver fet en 
fase de licitació.  
 
Jo havia parlat amb empreses, com diu la Putxi, de gestió d’equipaments municipals, i deien 
que no sortien els números amb aquesta licitació, i bé, el tiempo ha donat la raó al final. El 
que mal comença mal acaba, va ser una licitació que va trigar un any i mig i dos anys entre 
impugnacions i tal a poder-se fer. Dels 400 o 500 abonats que hi havia a la licitació inicial, 
quan va arribar el concessionari, Cabrera Esport, doncs, hi havia 200 i pico. Per tant, bé, 
s’ha d’esgrimir molt bé quines són les responsabilitats d’aquesta desviació econòmica, que, 
ja dic, o és de l’ajuntament o és de Cabrera Esport. 
 
Jo, una cosa que m’ha cridat l’atenció és que Cabrera Esport, al punt 4 dels acords de 
l’expedient, diu que no ha abonat cap factura energètica des del principi. Llavors, clar, això 
també sobta una mica, perquè tu pots dir que no et surten els números quan has fet el 
pagament de la primera, però és que no s’ha pagat cap factura, i l’import és important, són 
66.000 euros. Per tant, jo crec que s’ha de filar prim. Tot i així, hi insisteixo, el vot és a favor 
per això que he dit, perquè si no, la gent es quedaria sense aigua calenta. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que perfecte, gràcies. Sr. Antoni Abel? 
 
El Sr. Antoni Abel Nuri, regidor del grup municipal d’AI-CM manifesta que a veure, hi votarem 
a favor perquè evidentment, com diu el Dani, si no quedaria inutilitzada la piscina. Ara bé, jo 
vinc dient de fa anys, des que estava en el govern, 6 anys, que aquesta piscina no és viable, 
és deficitària i sempre ho serà. Té una despesa energètica molt alta, degut a què, bé, no és 
una piscina tancada com les que es fan normalment, sinó que el sistema és retràctil i, clar, 
això té difícil arreglo. I al final el que s’haurà de decidir és si s’està disposat a pagar uns 
diners perquè això pugui tirar endavant, i quan costarà a la gent del poble que en fa l’ús, 
perquè clar, al final resulta que potser, tirant baix, són 100.000 euros i pico només de 
despesa energètica. Tirant baix, eh?, tirant baix, entre gas i electricitat. I no comptes ja 
tampoc la electricitat que gasta l’enllumenat que l’hem de fer des de dalt, que aquests focus 
també gasten.  
 
Total, que té una despesa molt alta, i que difícilment serà rendible. El que s’ha de fer és 
veure fins a quin punt el rendiment social és el que ha de ser. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que correcte, això és el que ens determinarà una empresa externa. 
Només per aclarir, Sr. Abel, i sense cap ànim de discutir, el consum energètic mai ha arribat 
a 100.000 euros. A més, està acotat per un estudi que es va fer abans de licitar l’empresa de 
serveis energètics, justament a través de la Diputació es va contractar una empresa que va 
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fer l’estudi energètic, i la gestió que està fent Fulton, els consums estan acotats i arriben a 
uns 60.000 euros l’any, més manteniment. Hi ha dos tipus de manteniment, un que assumia 
l’ajuntament i un que ha d’assumir la concessionària, i se n’anava tot plegat a uns 80.000 
euros l’any. Vull dir, mai ha arribat als 100.000 euros, tot i que el cost energètic va pujant.  
 
Això gràcies també a què es rebaixa la despesa en haver instal·lat la caldera de biomassa.  
 
I després, vostè és veritat que fa anys que ho diu, nosaltres també fa anys que ho diem i per 
això justament vam actuar en el mandat anterior, amb la instal·lació de les pistes de pàdel 
per fer-ho més viable, si no el mal encara seria més gran, i vam fer la licitació tant de 
l’empresa de serveis energètics com la concessionària amb l’ànim de rebaixar aquesta 
despesa per l’ajuntament. Això no ha estat possible, i com bé diu vostè, del que es tracta és 
que un cop tinguem fixada aquesta quantitat que hauria d’aportar l’ajuntament, decidir si 
socialment, entre tots, val la pena o no. Aquesta és la idea. 
 
El Sr. Abel manifesta que jo no sé avui, però li asseguro que en el 2013-2014 s’anava a 
100.000 euros de despesa energètica, entre gas i electricitat, perquè jo portava els números, 
i els tinc, eh? 
 
El Sr. Alcalde manifesta que jo recordo que l’any que més va arribar, va arribar a 90. 
 
El Sr. Abel manifesta que ara, si després s’ha aconseguit, perquè hi havia coses que 
s’havien d’arreglar i s’han arreglat, i ara es consumeix menys..., però dic que en el 2013-
2014 s’anava a aquest import, eh? Per això jo estava en contra sempre d’anar donant...  
 
Perquè aquí el que passa és que primer es fa la piscina d’estiu, es cobreix perquè pugui 
allargar la temporada, després resulta que s’agafa i com que no és rendible, va, anem a fer 
un gimnàs, després ampliem, després fem les pistes de pàdel, i resulta que anem fent coses, 
però cada vegada hi ha més despesa perquè això... 
 
El Sr. Alcalde manifesta que no, la manera de veure-ho és que si no s’haguessin fet 
aquestes coses, en el seu dia el gimnàs i després les pistes de pàdel, encara seria menys 
viable, per dir-ho d’alguna manera.  
 
I una cosa només: la coberta retràctil jo també pensava com vostè, que era la causa que 
generés molta despesa. No, els que van l’estudi van dir que no, que estava correcta, que la 
coberta era molt correcta i que per allà no es perdia energia. 
 
El Sr. Abel manifesta que ja ho sé, això ho van dir ells, jo ho vaig rebre, estava jo al govern. 
No hi estic d’acord, amb un sistema retràctil mai és... 
 
El Sr. Alcalde manifesta que bé, si una enginyeria fa un estudi, jo no li discutiré, tot i que 
alguna cosa del tema també sé. 
 
El Sr. Abel manifesta que bé, d’acord.  
 
El Sr. Alcalde manifesta que està clar. Gent per Cabrera, algun comentari? 
 
El Sr. Antoni García Lozano, regidor del grup municipal de GxC manifesta que sí, hola, bona 
nit. Per nosaltres també es votarà a favor perquè ha de ser així, no? L’únic és que això ha de 
servir perquè quan va començar el mandat nosaltres el que vam proposar, un dels punts era 
crear o analitzar cada actiu que té l’ajuntament, una mica els costos, els manteniments, i a 
data d’avui només tenim sorpreses.  
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Hi ha una realitat. Nosaltres vàrem votar també a favor d’aquesta licitació, segurament que 
no hi vam aprofundir, a mi contenir-me en qualsevol moment, quan ho fas de bona fe, 
tampoc em preocupa gens, però si l’analitzem, ara que avui el tinc aquí davant, l’estudi de 
viabilitat per a mi arriba tard, per diferents punts. És a dir, jo ara el que intento és fer una 
mica enrere, no per ser gens crític sinó per fer una mica de sortida endavant del que ha de 
ser per a mi una gestió d’actius, no?  
 
Aquí estàvem parlant, en principi, de 600 socis. Aquí, a Cabrera, hi ha 4.529 persones, crec. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que 4.614, ho vam aprovar l’últim ple. 4.614. 
 
El Sr. García manifesta que això. Jo no sé els estudis que deuen haver-hi al mercat de quin 
ús la població fa i, per edat, fa d’aquests serveis, però aquí estaríem parlant que, com ha dit 
vostè, a alguns els queda lluny i tal, i a sobre amb aquests agreujants aquí estaríem parlant 
que un 12 per cent de la població faria ús d’aquesta piscina. Per a mi és molt optimista. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que també ve gent de fora, ho he comentat. 
 
El Sr. García manifesta que sí, sí, però imaginem-nos que... Jo he fet números, amb el tant 
per cent de la població, que aquests 600 fossin d’aquí, estaríem parlant d’un 12 per cent de 
la població. Per a mi és molt optimista, no? Llavors, el licitador, la persona que es presenta 
aquí, possiblement basant-se en aquest document, que és d’una persona que no ve d’aquest 
sector, deu pensar en 600 socis, amb 30 socis del pàdel, amb 8 escoles, amb clubs, amb 
esplais al juliol de 200 usuaris, amb el bar-restaurant, doncs, aconseguir una explotació 
mínima de 413.000 euros l’any ha de ser possible, perquè jo penso que si això es posa aquí, 
és per donar una referència al que licita, no? Clar, aquí no hi ha cap estudi, això no sé com 
es deuria fer, de veritat, es deuria fer de molt bona fe, però és que això requeria, amb l’actiu 
gairebé de més ús d’aquí, del nostre poble, fer-ho abans, perquè ara ens trobem amb el que 
ens trobem. 
 
Un altre tema per a mi és que, si no m’equivoco, perquè estic improvisant bastant, eh?, vull 
dir que si m’equivoco, ho dic en to constructiu, val? Aquí es deia que el cost energètic amb el 
tema de la biomassa era d’uns 30.000 euros l’any. Ara aquí estem parlant que en 15 mesos 
estem doblant, 66.000 euros.  
 
El Sr. Allcalde manifesta que aquí hi ha manteniment també i electricitat, eh? Home, no, és 
que el cost fort, el cost energètic fort de la piscina és l’electricitat. 
 
El Sr. García manifesta que val, val. Així... Ja li dic que estava improvisant, eh? No sé a què 
és degut l’empresa, el tema de la biomassa, no?, però segurament que també deu haver 
fallat alguna cosa. No ho sé i no puc opinar-ho, eh?, però a mi el que em preocupa és que en 
aquest moment estiguem descobrint costos dels actius que té l’ajuntament. Això, de veritat, 
Jordi, no ens ho podem permetre. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que li explico. A veure, primer, l’ajuntament va encarregar l’any 2009 
un estudi de viabilitat de la piscina, val? 2009, a la Diputació de Barcelona, i en base a 
aquest estudi de viabilitat la concessionària anterior va aplicar una sèrie de mesures, de 
reducció de personal, etcètera. I l’ajuntament, justament perquè tenim aquesta preocupació, 
com ja ha explicat el Sr. Abel, que la compartíem en el seu moment, el mandat anterior va 
encarregar un altre estudi de costos energètics a una enginyeria derivada per la Diputació de 
Barcelona també, en base al qual es va fer la licitació de l’empresa de serveis energètics. 
Vull dir que sabem perfectament la despesa energètica, la despesa de manteniment i les 
inversions que cal fer a la piscina. Ho sabem des de l’any 2015.  
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El que ha estat malament aquí ha sigut, han passat dues coses. Primer, el càlcul del compte 
d’explotació, que potser sí que va ser optimista, perquè també demanàvem... L’única manera 
que teníem de fer-ho com a ajuntament era basar-nos en les dades que ens donava la 
concessionària anterior. Quants socis teniu? Tants. I ens ho havíem de creure, no podíem... 
Home, sí, podíem haver encarregat auditories, etcètera, però no sé fins a quin punt... I 
després, què va passar? Que els serveis jurídics nostres, és veritat, van trigar dos anys, com 
s’ha explicat, i des que va començar a redactar-se el plec de clàusules per a la licitació fins 
que es treu la licitació, passen dos anys, i en aquests dos anys l’anterior concessionària el 
que va fer va ser deixar que s’anés degradant la instal·lació, deixar de prestar alguns 
serveis, i es van anar perdent socis, de manera que des del punt de partida amb el 
diagnòstic fins que després surt a la llum pública el plec de clàusules per a la licitació, hi va 
haver un canvi substancial. I l’empresa que entra, la nova concessionària, es troba que la 
situació no és la que reflectia el plec de clàusules. Això és el que ha passat, pura i 
simplement, eh? 
 
El Sr. García manifesta que no, no, si és que... 
 
El Sr. Alcalde manifesta que és greu, eh?, però... 
 
El Sr. García manifesta que miri, un dels punts que hi ha a la licitació diu: obligacions de 
l’ajuntament. En el punt E diu: designar el personal tècnic responsable de la coordinació i el 
seguiment de la relació contractual. Jo no sé qui ho estava seguint, però sí que li diria que es 
preocupi de qui ho estava seguint, perquè de veritat que després de l’agost del 2016, que diu 
que no s’ha pagat, que avui descobrim això... 
 
El Sr. Alcalde manifesta que no, no, avui no descobrim això, ho descobrim fa temps això, eh? 
 
El Sr. García manifesta que ara ja acabo. Ara acabo amb un prec. Això ens permet tornar-li a 
dir que l’equip de treball, o com li vulgui dir, comissió o grup de treball per analitzar els actius 
que té l’ajuntament i per intentar optimitzar-los, no es pot reunir un cop cada mig any o un 
cop cada any, i no treure’n cap conclusió. Perquè fixi’s amb el que ens estem trobant. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que no, repeteixo, els costos de la piscina els sabem perfectament 
des de l’any 2015, ja ho he dit. Perfectament, detalladíssims. Els costos energètics, que és el 
que depèn de l’ajuntament, del que té informació. Els costos d’explotació de la piscina els 
sap la concessionària, que també li hem demanat, evidentment. I ara, amb l’estudi de 
viabilitat, se sabran més detallats, però dels costos interns d’una empresa, nosaltres sabem 
fins on sabem. Sabem el que paguem directament nosaltres, el que no paguem directament 
nosaltres, difícilment ho sabrem. 
 
El Sr. García manifesta que Sr. Mir, miri, jo ho deixo aquí, perquè el que jo ara podria dir és 
fruit de converses informals que he anat tenint i que jo crec que s’han de dir a nivell 
individual. No, no, que no és res raro, sinó que jo penso que s’ha seguit d’una forma molt 
llunyana, tant la gestió actual com la gestió de l’equip anterior, que hi havia abans, perquè 
m’han arribat fets que no tenen lògica, si hi ha un seguiment per part de l’ajuntament, que hi 
ha de ficar el nas, perquè al final sempre tindrà una responsabilitat subsidiària, com ha dit 
vostè, i que per tant hi ha de fer front, no? 
 
El Sr. Alcalde manifesta que no és el que està previst. A veure, quan es licita una concessió a 
una empresa externa, home, no dic que l’ajuntament se n’ha d’oblidar, però tampoc pot estar 
com si fos l’ajuntament qui ho gestiona. Hi ha d’haver una certa fiscalització, i en això estem 
treballant, per fiscalitzar tots els serveis que presten empreses externes. Això és veritat, no 
es feia però no es feia amb cap, i parlo de les alarmes, del manteniment d’ascensors, de la 
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gestió de residus. Això no es feia i ara –ara– ho estem implementat per tots els serveis, ens 
hem repartit per àrees qui ha de gestionar la fiscalització de tots els serveis que presta 
l’ajuntament. Jo crec que això és una passa endavant. Però els costos de la piscina li 
asseguro que ens preocupen, i la prova està en tot el que li he explicat, es va fer la licitació 
de l’empresa de serveis energètics per reduir la despesa energètica, millorar-ne l’eficiència i 
fer una sèrie d’inversions, que s’estan fent. Això és una prova inequívoca de la preocupació 
que teníem, si no, no haguéssim fet absolutament res. 
 
Ara, el problema potser era més gros i, sobretot, no teníem mai informació, demanàvem 
sistemàticament a l’anterior concessionària que ens presenti informació de costos de 
personal, de tot el que depenia d’ells, i no ens ho passaven, senzillament no ens ho 
passaven, eh?, o ens ho passaven tard i malament.  
 
El Sr. García manifesta que de si el personal estava assegurat, també? 
 
El Sr. Alcalde manifesta que també, també, clar, clar. Sí, sí. 
 
El Sr. Daniel Meroño Lombera, regidor del grup municipal del PSC manifesta que jo voldria 
afegir en aquest sentit una cosa, Jordi. De la mateixa manera que dic que l’ajuntament té la 
responsabilitat de limitar la responsabilitat, sigui pròpia o sigui de la concessionària, també té 
la responsabilitat d’assolir aquests números que estaven a la licitació. És a dir, aquests 600 
abonats, l’ajuntament ha de posar tot el que estigui a la seva mà, per exemple, el que vam 
comentar de l’escola, si els nens de la piscina de l’escola pública estan anant a la piscina de 
Vilassar de Mar, quan hi ha una piscina municipal. Home, doncs, jo aquí... Vull dir que això 
és una cosa que s’ha de treballar, i que l’ajuntament ha de posar tot... 
 
El Sr. Sergi Teodoro José, regidor del grup municipal del PDeCAT manifesta que jo remato. 
La comissió d’Equipaments i Patrimoni està programada per ser convocada dijous vinent, a 
les 7 i... A les 6, abans de... 
 
El Sr. Alcalde manifesta que abans de la d’Urbanisme, sí.  
 
El Sr. Teodoro manifesta que ho volia comentar en el meu torn, però ja que ha sortit 
l’oportunitat... 
 
El Sr. García manifesta que sí, però Sergi, permet-me. Jo el que crec és que quan es crea 
una comissió d’aquestes, digues-li comissió o grup de treball, i parlo en to constructiu, s’ha 
d’acabar amb deures. És a dir, si és un equip de treball molt ampli, no funcionarà, i aquí 
estem parlant de coses serioses. I no vull fer cap demagògia, estem parlant d’una gestió 
d’impostos que paguem tots els que estem aquí, i això és molt seriós, i no podem estar des 
d’un principi... Perquè si analitzem les conclusions que s’han tret des del juliol del 2015, en 
què es va proposar, no ho sé perquè no hi he assistit, eh?, però la informació que tinc no és 
molt elevada, encara estem quasi en els inicis. I, de veritat, no et sentis criticat, Sergi, en 
serio, sobretot. 
 
El Sr. Teodoro manifesta que tot el que s’ha demanat a la comissió aquesta, en el correu de 
la convocatòria estarà. És a dir, s’han demanat uns costos dels equipaments, s’ha demanat 
una sèrie de coses, que tot això estarà, haurem fet els deures. 
 
El Sr. García manifesta que una última pregunta. Escolta, Enric, que això ho has portat tu. 
L’estalvi energètic que es pressuposava, quin era? El tens al cap o...? 
(Veus de fons.) 
El Sr. Alcalde manifesta que jo crec que està entre el 20 i el 25 per cent, eh? Sí, sí.  
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El Sr. García manifesta que val, val. Ja hem acabat. 
 
El Sr. Enric Mir Nuet, regidor del grup municipal d’ERC manifesta que hi ha una cosa, amb 
l’empresa aquesta, Fulton, una de les millores que hi havia era posar una manta tèrmica, 
val?, que això era una cosa que ells consideraven que era per fer més estalvi energètic. 
Arran de totes aquestes coses que portem treballant, encara que això sembli que arriba ara, 
això portem des del mes de gener treballant-ho, portem deu mesos. S’han anat fent passos i 
s’ha anat mirant a veure què es podia fer i com estava, i mirant amb l’empresa, mirant amb el 
concessionari, fent visites, arreglant coses que ens havíem trobat. Vull dir que ha donat 
molta problemàtica, però hi hem estat a sobre, i la veritat és que la piscina de fa un any i mig 
a ara ha canviat moltíssim. Vull dir, hi ha molta gent que ho ha notat, i el servei que s’està 
donant és molt bo, que és una mica l’esperit que buscàvem per donar un equipament 
municipal de qualitat, com el que es mereix Cabrera, i per la inversió que s’ha fet. 
 
Llavors, se li va dir a aquesta gent que potser hi havia coses més eficients que la manta 
tèrmica. La manta tèrmica és una manta que es posa al matí per conservar la temperatura 
de l’aigua, i després es treu, però potser en temes de lluminàries de leds, per temes de 
refrigeració, canviem la deshumectadora, que és una inversió que ha fet l’ajuntament que ja 
estava previst, que no funcionava des que la vam posar. Totes aquestes millores 
energètiques faran que el consum baixi i vagi més eficient, però clar, tot això requereix el seu 
temps i es va fent. 
 
Llavors, la caldera, quan es va posar en marxa, ha tingut el seus problemes d’adaptació, 
l’han d’ajustar. Al principi gastaven molta més fusta de la que necessitaven, ho han anat 
ajustant. S’ha hagut de combinar amb el pavelló, perquè... Tot això ha tingut el seu procés, i 
quan ens hem trobat amb això és ara quan hi ha. Llavors, per uns temes que la 
concessionària va arribar per un tema de plecs i per un tema d’abonats, és quan aquesta 
persona que és la que ho porta diu: “Trobo que no em surten els números amb la gent que hi 
ha per fer aquest manteniment.” I és al que estem buscant la solució per donar el servei, i 
ara buscar quina és la sortida i què és el que s’ha de fer. És així de senzill. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que d’acord. Doncs, va, sotmetem aquest punt a votació. 
 
La Sra. Maria José Cortada Manchado, regidora no adscrita manifesta que ja que parla dels 
costos i les obligacions de l’ajuntament per al manteniment de la piscina, quins són els 
costos que obliga l’ajuntament? Quins són, què és el que porta l’ajuntament obligatòriament? 
Les despeses. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que de manteniment? 
 
La Sra. Cortada manifesta que sí, quina és l’obligació de l’ajuntament? 
 
El Sr. Alcalde manifesta que només estem obligats per contracte al manteniment. Eren uns 
2.000... Al volant de 1.800-2.000 euros al mes. 
 
La Sra. Cortada manifesta que d’acord. 
 
El Sr. Enric Mir  Nuet, regidor del grup municipal d’ERC manifesta que la piscina 1.790, o 
alguna cosa així. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que bé, això. Molt bé.  
Doncs, vots a favor, si us plau? 
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El Consistori acorda aprovar per unanimitat la proposta que és del tenor literal següent: 
 
“Expedient relatiu a l’aprovació del pagament del deute de la piscina municipal a FULTON, 
S.A. per part de l’Ajuntament de Cabrera de Mar. 
 
Fets 
 
1. En data 09/10/2015 l’Ajuntament de Cabrera de Mar i l’empresa FULTON, SERVICIOS 
INTEGRALES, S.A (en endavant, FULTON) van signar en un contracte de la millora 
d’eficiència energètica, el subministrament d’energia i el servei de manteniment de la piscina 
municipal i del pavelló de Cabrera de Mar. 
 
2. En data 22/07/2016, l’Ajuntament de Cabrera de Mar i l’empresa CABRERA SPORT, S.L. 
van signar el contracte de gestió del servei i execució d’obra, mitjançant concessió 
administrativa, de determinades instal·lacions esportives de Cabrera de Mar. 
 
3. Mitjançant correu electrònic 01/03/2017, i de conformitat amb la clàusula catorzena del 
Plec de clàusules administratives particulars del contracte per a la millora d'eficiència 
energètica, el subministrament d'energia i el servei de manteniment de la piscina municipal i 
del pavelló d'aquest municipi, es va comunicar a l’empresa FULTON la formalització del 
contracte de gestió del servei i l'execució d'obra, mitjançant concessió administrativa, de 
determinades instal·lacions esportives de Cabrera de Mar amb l'empresa CABRERA SPORT, 
S.L., per tal que emetessin les seves factures mensuals d’acord amb aquest plec. 
 
Les factures per part de FULTON s’han d’emetre desgranant l’import corresponent a 
cadascuna de les instal·lacions i del manteniment (Prestació P1‐ Gestió Energètica; 
Prestació P2‐  Manteniment preventiu, normatiu i conductiu; Prestació P3‐ Garantia Total; 
Prestació P4 ‐ Obres de Millora i Renovació de les instal·lacions consumidores d’energia; 
Prestació P5 – Millores; Prestació P6 – Treballs Complementaris).  
 
Les factures emeses a CABRERA SPORT, S.L. inclouen les prestacions P2, P3 i P4. 
 
4. La empresa CABRERA SPORT no ha abonat cap factura energètica i l’empresa FULTON I 
aquesta reclamà, en data 06/10/2017, la quantitat de 66.596,88 €. Per aquest motiu, en data 
10/10/2017, es produí el tall del subministrament energètic per part de FULTON.  
 
5. En data 18/10/2017, aquest Ajuntament es va comprometre a assumir el deute de la 
mercantil CABRERA SPORT, S.L. amb l’empresa FULTON per tal de restablir el 
subministrament energètic i que les controvèrsies  existents entre ambdues mercantils i 
l’Ajuntament no afectessin als usuaris de les instal·lacions esportives. 
 
6. Vist l’informe desfavorable amb objeccions emès, en data 02/1/2017, pel Sr. Secretari-
interventor d’aquest Ajuntament. 
 
Fonaments de dret 

1. Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei de contractes del sector públic. 

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

3. Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local. 
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4. Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 

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

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

Primer: Assumir el pagament del deute que, a data 06/10/2017, la empresa concessionària 
CABRERA SPORT, S.L. manté amb l’empresa de subministrament energètic FULTON, 
SERVICIOS INTEGRALES, S.A. per un import de 66.596,88 € (IVA inclòs). 
 
Segon: Aixecar l’objecció formulada pel Sr. Secretari-interventor en el seu informe i 
continuar la tramitació del pagament de l’import esmentat.” 
 
6. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES, SANITAT I PROMOC IÓ ECONÒMICA 
 
6.1. APROVACIÓ DEL CONVENI AMB CONSELL COMARCAL DEL MARESME DE 
SUPORT TÈCNIC PER A LA LLEI DE LA DEPENDÈNCIA 
 
El Sr. Alcalde manifesta que passem al següent punt, que és el 6.1, aprovació del conveni 
amb el Consell Comarcal del Maresme, de suport tècnic per a la Llei de la dependència.  
 
Bé, us explico això. Abans de l’estiu, em sembla que va ser juny o juliol, va marxar una de 
les educadores socials que teníem en els serveis socials. A efectes del personal, l’estructura 
obligatòria que tenim de cara al contracte programa de la Generalitat, teníem tres persones, 
una treballadora social i dos educadors socials. Una educadora social ha marxat i, per tant, 
se’ns han reduït els recursos per atendre les persones que ho puguin necessitar del nostre 
municipi. 
 
Llavors, la substitució no és tan fàcil perquè ocupava la plaça d’educadora social i el que 
necessitem ara, ja ho tenim programat això, és una altra treballadora social a mitja jornada. 
Mentre això no es pot fer, el que proposem és aquest conveni amb el consell comarcal, pel 
qual una persona del consell comarcal ens prestaria el servei de suport a la dependència, 
que vol dir els ajuts per fer els PIA, els programes individuals d’atenció, les persones que 
han de tramitar la Llei de la dependència i, per tant, és un ajut que podem tenir a través del 
consell comarcal, que és variable, que no és fix, fins que tinguem contractada aquesta 
persona que ens ajudarà a restablir la capacitat d’atenció que teníem abans que marxés 
l’educadora social. 
 
El conveni en concret el que preveu és unes set hores setmanals d’assistència presencial 
per part d’una persona del consell comarcal aquí, als serveis socials nostres, amb un cost de 
22 euros l’hora, i, per tant, un total per a l’any 2018, perquè el conveni abasta de l’1 de gener 
fins el 31 de desembre del 2018, un màxim de 8.001,84 euros, que s’hauria de transferir per 
part de l’ajuntament al Consell Comarcal. 
 
També dir que en aquest temps, des que ha marxat aquesta persona, fins a final d’any, el 
consell comarcal ens està prestant el servei equivalent, entre cometes, sense cost, hi ha una 
persona que ens ve a ajudar 5 o 6 dies, vindrà d’aquí a final d’any, per ajudar, per 
entendre’ns, a què no se’ns acumuli la feina més del necessari i seguim mantenint el ritme 
de tramitació que sempre hem tingut, que us puc assegurar que és dels més àgils de la 
comarca del Maresme. 
 
Bé, dit això, algun comentari, alguna pregunta que vulgueu fer? Sí? Putxi, endavant. 



 
 

 
 

16 
  

 
La Sra. Maria José Cortada Manchado, regidora no adscrita manifesta que bé, jo en aquest 
punt ja dic que m’abstindré, però em sorprèn que l’argument que hagi marxat aquesta 
persona, l’educadora, la Cristina Gil, quan sempre vostès havien dit que estaven 
sobredimensionat. A veure... 
 
El Sr. Alcalde manifesta que no, no és que haguéssim dit, és que estem molt per sobre la 
ràtio, pràcticament doblant la ràtio. 
 
La Sra. Cortada manifesta que, a veure, els informes dels programes individuals d’atenció no 
és més que tràmits administratius perquè és la treballadora social, no és l’educadora, primer 
es fa l’informe amb les famílies, etcètera, i després es passa això a uns tràmits 
administratius. A veure, sembla ser que no arriben. Quants PIA es fan al mes? Jo ara no ho 
recordo. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que no ho sé, teníem acumulats 15 per fer –teníem 15 per fer. 
 
La Sra. Cortada manifesta que bé, jo considero que es poden fer, perquè la feina realment, 
l’ha de fer la Marta, la del Dani, i això és simplement... 
 
El Sr. Alcalde manifesta que bé, ha de cobrir l’absència de la persona parcialment. 
 
La Sra. Cortada manifesta que sí, però a més a més tenim una administrativa. És igual, jo 
votaré abstenció perquè penso que de moment es podria estalviar això.  
 
El Sr. Alcalde manifesta que, us explico, eh? No, no, el sorprès sóc jo que tu t’abstinguis en 
això, però vaja, ho explicaré per veure si tot i així et segueixes abstenint o no, cosa que serà 
molt significativa. A veure, la competència dels serveis socials municipals és del Consell 
Comarcal del Maresme, que la té delegada per la Generalitat de Catalunya. El Consell 
Comarcal del Maresme, a través de la seva àrea de Benestar Social, és qui supervisa tots 
els serveis municipals i té el tracte directe amb la coordinadora de cada servei municipal 
local, i han decidit, tant el Consell Comarcal del Maresme com la coordinadora, que és la 
treballadora social que tenim, dels nostres serveis municipals, que ara mateix hi ha unes 
puntes d’elaboració de redacció de PIA, i que s’està acumulant. 
 
Solucions? Podem contractar algú ràpidament des de l’ajuntament? No, fins l’any que ve, i 
fent uns passos previs, no podrem contractar algú. Mentrestant, què fem? Escolta’m, doncs, 
feu el favor d’aquí a final d’any de fer-vos-ho sense contracte, sense conveni, però per a la 
primera part de l’any com a mínim hauríeu de signar un conveni, que és de durada anual, i 
després es pot cancel·lar, per cobrir el servei, perquè s’ha de garantir que es dóna el servei 
correctament. És així. Si tu et vols abstenir ets molt lliure de fer-ho... 
 
La Sra. Cortada manifesta que has repetit el mateix que has dit abans. Jo considero el que 
he dit i ja està. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que bé, sorprenent. 
 
La Sra. Cortada manifesta que bé, doncs, sorprèn-te.  
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, molt bé. Alguna pregunta? Dani, no? Sr.Abel, no? Gent 
per Cabrera, no? Doncs, sotmetem aquest punt a votació. 
Vots a favor? 
Abstencions? 
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Molt bé, doncs, queda aprovat... 
 
El Sr. Secretari manifesta que queda aprovat per 7 vots a favor (3 PDeCAT, 2 ERC, 1 PSC i 
1 AI-CM) i 4 abstencions (3 GxC i 1 regidora no adscrita), la proposta que es transcriu a 
continuació: 
 
“Expedient número 2017/1132 relatiu a l’aprovació del Conveni entre l’Ajuntament de Cabrera 
de Mar i el Consell Comarcal del Maresme per a la prestació del suport tècnic en l’atenció a la 
dependència als Serveis Socials Bàsics. 
 
Fets 
 
1. Atès que el Consell Comarcal del Maresme ofereix la possibilitat de suport tècnic per tal de 
realitzar les tramitacions derivades de la llei de la dependència. 
 
2. Atès que l’Ajuntament de Cabrera de Mar té interès en sol·licitar l’esmentat suport tècnic. 
 
3. Vist l’informe favorable emès per la Cap de Serveis Socials de data 24 d’octubre de 2017. 
 
Fonaments de dret 
 
1. Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials. 
 
2. Desplegament de la Llei 39/2006 de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les 
Persones en situació de Dependència (LAPAD) i la seva integració en la Llei 12/2007, de 
serveis socials. 
 
Per tot l’exposat, es proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents acords: 
 
Primer: Aprovar el Conveni entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Cabrera 
de Mar per a la prestació del suport tècnic en l’atenció a la dependència als Serveis Socials 
Bàsics. 
 
Segon:  Notificar el present acord al Consell Comarcal del Maresme, als efectes procedents.” 
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Gràcies.  
 
El que estàvem votant, ho dic perquè tothom ho tingui clar, era garantir que seguíem 
mantenint el mateix servei que s’està donant des de l’ajuntament a la ciutadania, i que ho 
veníem fent d’una manera, a través d’una contractació directa, i ara, com que una persona 
ha marxat, provisionalment i temporalment, tenim la sort que es pot fer i es pot cobrir 
aquesta necessitat a través del consell comarcal. Molt bé.  
 
6.2. ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CABRERA DE MAR AL SEGON PLA COMARCAL 
D’IGUALTAT DEL CONSELL COMARCAL DEL MARESME 
 
El Sr. Alcalde manifesta que el següent punt és el punt 6.2, que és l’adhesió de l’Ajuntament 
de Cabrera de Mar al segon Pla comarcal d’igualtat del Consell Comarcal del Maresme. 
 
Bé, més que el segon pla, que es diu així, segon pla, a efectes pràctics és la segona fase del 
Pla comarcal de polítiques d’igualtat. I aquesta segona fase, o aquest segon pla, abastarà de 
l’any 2017 fins a l’any 2020. En la primera fase del pla, tota la feinada per part del consell 
comarcal es va concentrar en l’abordatge de la violència masclista. Es van fer moltes accions 



 
 

 
 

18 
  

per lluitar contra la violència masclista, es van fer molts tallers amb dones, i es va estar 
treballant en un protocol que encara no ha vist la llum però que serà un dels principals eixos 
d’aquest nou pla o d’aquesta segona fase. Per tant, el primer eix serà la presentació d’aquest 
protocol d’abordatge de la violència masclista.  
 
Un altre, molt important, serà la transversalitat, que vol dir establir la visió de gènere en tots 
els serveis municipals i en tots els projectes que s’abordin. Això vol dir que en qualsevol 
servei es tingui en compte, no només les quotes i la paritat entre homes i dones, sinó la 
igualtat de retribucions, s’haurà de tenir cura del llenguatge que es fa servir, sempre tenir 
aquesta visió de gènere en tots els projectes i serveis dels ajuntaments. 
 
I un tercer eix important, hi ha un total de cinc però remarco els més importants, és la 
inclusió del col·lectiu LGTBI, de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals, també 
en aquesta visió d’igualtat, és a dir, no nomes pensar en la igualtat entre homes i dones sinó 
també buscar la igualtat de drets d’aquest col·lectiu, que fins ara ha estat discriminat i que 
ara, per la llei, tenen el dret, els mateixos drets que qualsevol persona. 
 
El pla contempla un total de 62 actuacions, cadascuna d’elles té la fitxa, ja es va presentar al 
Consell d’Alcaldes i també als regidors i regidores de Serveis a les Persones i als tècnics, es 
va fer una primera presentació, però ara es farà una segona presentació amb més detall a 
tots els tècnics dels diferents municipis, i dir que, bé, és el consell comarcal qui actua com a 
impulsor i coordinador del pla a nivell comarcal per ajudar a què cada municipi després ho 
implementi, i es crearan unes comissions de seguiment i d’avaluació, i ara allò important, el 
que se’ns ha demanat és que els ajuntaments, primer, ho aprovem per ple, per donar-li més 
visibilitat, i després que cada ajuntament s’impliqui al màxim pel desenvolupament d’aquest 
pla d’igualtat del 2017 fins el 2020. 
 
Algun comentari a fer? El pla és molt extens, l’he portat, està molt ben treballat per una 
empresa de la Diputació de Barcelona que ho va licitar i que ha fet molt bona feina durant 
aquests dos anys, abans de la presentació del pla. 
 
La Sra. Maria José Cortada Manchado, regidora no adscrita manifesta que sí, realment és 
molt extens, són 142 pàgines que no m’ha donat temps de llegir. A veure, jo hi votaré a favor, 
evidentment, però sí que m’agradaria comentar que a aquestes alçades haguem d’estar fent 
plans d’igualtat, quan la Constitució ja marca que tenim dret i que no s’ha de menysprear 
ningú ni per gènere ni per orientació sexual, ni per procedències, i és una llàstima que 
haguem d’estar, doncs, fent plans d’igualtat i lluitant amb això. És la meva opinió. 
Evidentment, hi votaré... 
 
El Sr. Alcalde manifesta que és l’eina necessària per dur a terme la llei, clar. 
 
La Sra. Cortada per manifesta que sí, és una eina però és una llàstima que haguem d’estar 
fent aquestes coses per defensar la igualtat de gèneres, per a mi. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Algun comentari, Dani? No? Sr. Abel? No? Gent per 
Cabrera? Sí, Anna Teixidó, si us plau. 
 
La Sra. Anna Teixidó i Sardà regidora del grup municipal de GxC manifesta que hola. Bé, 
entenem que vivim en una societat moderna, en la que la igualtat entre homes i dones hauria 
de ser un fet a més d’un dret, però la desigualtat envers les dones continua present. Encara 
existeixen diferències salarials entre homes i dones per la mateixa responsabilitat, o la poca 
o inexistent presència de dones en òrgans directius i/o de poder, i s’ha de prestar especial 
atenció, com vostè ha dit, cap a la violència de gènere, la inclusió del col·lectiu de gais, 
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lesbianes i transsexuals, promovent els valors d’igualtat i de respecte. No hem de deixar que 
aquestes situacions es normalitzin. 
 
Els poder públics tenim la responsabilitat de treballar per eradicar la discriminació de gènere 
i atendre les necessitats socials que aquesta discriminació provoca. El camí de la plena i real 
igualtat encara està molt lluny. Anem avançant poc a poc. S’han de fer polítiques públiques 
per generar canvis efectius en la societat per fer-ho real. L’educació és fonamental en els 
joves, com també el suport i ajuda a les dones que passen per alguna situació de 
desigualtat, i les administracions formades d’homes i dones hi han d’actuar, que no tot quedi 
en pures declaracions d’intencions, o en un enorme power point com el que hem rebut avui, 
amb les 62 actuacions.  
 
Em sorprèn a mi també que vostè digui ara que des de l’Administració es contemplarà 
aquesta visió de gènere. És que no es feia fins ara? Pregunto.  
 
El Sr. Alcalde manifesta que no, però és, per exemple, quan es contracta, no sé, qualsevol... 
Clar, una obra no, perquè és una qüestió també de força, no?, però d’un servei, doncs, es 
pot marcar en els plecs de clàusules garantir que les empreses tinguin la seva política 
d’igualtat, etcètera. Vull dir, això es feia..., li contesto... Jo ho anava a esmentar com a 
anècdota, però ara, com d’alguna forma ha insinuat que no s’estan fent coses, li explicaré en 
un altre to. 
 
Al Consell Comarcal del Maresme, del qual, com vostè bé sap, jo en sóc conseller delegat de 
l’Àrea de Benestar Social, que justament és qui ha promogut aquest pla d’igualtat, els polítics 
vam decidir quin equip directiu creàvem, i a petició de dos homes, entre ells jo, vam proposar 
que la gerent fos una dona, i de les quatre àrees en les que es va estructurar el Consell 
Comarcal del Maresme, tres estan dirigides per dones i una per homes, una per un home. O 
sigui que, com a mínim, el cuento jo sí que me l’aplico en allò que puc, i a partir d’ara, en tot 
el que hem pogut, sempre qualsevol contractació que hi ha hagut és evident que clar que 
s’aplicava, totes les contractacions de personal. És que per llei és obligatori, has de posar 
que contractes un administratiu o administrativa, i el gènere no influeix res a l’hora de la 
decisió, això és evidentíssim. 
 
Quan parlem de la transversalitat, que és un dels eixos, el que s’ha de procurar és que ningú 
perdi de vista que la igualtat s’ha de vigilar, malauradament, és per això que hi ha un pla 
d’igualtat. Estic d’acord amb vosaltres quan dieu que no caldria, però és un fet evident que sí 
que cal, no? Doncs, d’això és del que es tracta, que estiguem atents que en qualsevol 
projecte, en qualsevol servei, del que sigui, de medi ambient, d’immigració, d’ocupació, que 
es compleixi la igualtat pel que fa a la paritat, si és possible, pel que fa evidentment al tema 
salarial, pel que fa al llenguatge, pel que fa als drets de tota mena i no només d’igualtat sinó 
l’equitat, que és un pas superior, perquè hi ha molts casos en què a les dones se les ha, 
inclús, d’ajudar perquè la igualtat sigui una realitat. Per exemple, amb tot el tema de la 
menstruació, tot això, que tinguin drets que els permetin tenir exactament la mateixa 
retribució que els homes, encara que el seu nivell d’assistència a la feina pugui ser inferior, 
etcètera. Vull dir que no és només igualtat. Aquí parlem d’igualtat, hi ha un estat superior, 
que és l’equitat, que s’ha de tenir en compte, i que en això també s’està treballant i es 
contempla en el propi pla d’igualtat, eh? 
 
La Sra. Teixidó manifesta que bé, estic segura que per tenir la menstruació i per faltar unes 
hores a la feina... 
 
El Sr. Alcalde manifesta que era per donar un exemple. 
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La Sra. Teixidó manifesta que ... després aquestes senyores i noies segurament ho haurien 
de recuperar igualment, eh? 
 
El Sr. Alcalde manifesta que no, no, s’està parlant que no. No, no. 
 
La Sra. Teixidó manifesta que i m’alegro que a l’Administració pública estigui present, però 
en moltes àrees de les empreses privades encara no és així. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que per això també haurem, des de l’Administració, d’impulsar-ho 
perquè sigui així també a les empreses privades. Sí, sí. Molt bé. Doncs, sotmetem aquest 
punt a votació. 
 
Vots a favor? 
 
El Consistori per unanimitat acorda aprovar la proposta que és del tenor literal següent: 
 
“Expedient número 2017/1127, relatiu a l’adhesió al segon Pla Comarcal d'Igualtat del 
Consell Comarcal del Maresme 
 
Fets 
 
1. Seguidament es dóna compte del segon Pla Comarcal d’Igualtat de Gènere del Consell 
Comarcal del Maresme, presentat al mes de maig de 2017 i a desenvolupar durant els 
propers anys 2017-2020, a partir de la realització prèvia d’un diagnòstic territorial que 
proporcioni informació actualitzada i que serveixi de base per al disseny d’una estratègia 
integral per al foment de la igualtat de gènere a la comarca. 
 
2. Atès que l’Ajuntament de Cabrera de Mar té interès en adherir-se a l’esmentat pla. 
 
Fonaments de dret 
 
1. Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març per a la igualtat efectiva entre dones i homes (B.O.E. 
nº 71 de 23/03/2007). 
 
Per tot l’esmentat, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer:  Aprovar l’adhesió al segon Pla Comarcal d’Igualtat de Gènere del Consell Comarcal 
del Maresme. 
 
Segon: Notificar els presents acords al Consell Comarcal del Maresme, als efectes 
procedents. 
 
Tercer: Facultar a l’Il·lm. Sr. Alcalde tan àmpliament com sigui menester i en dret es 
requereixi per a l’efectivitat dels presents acords.” 
 
7. ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
Prèvia declaració d’urgència, de conformitat amb allò previst al número 2 de l’article 106 del 
text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, s’adoptaren els següents acords: 
 
El Sr. Alcalde manifesta que tenim un assumpte sobrevingut, que està lligat al punt que hem 
votat abans d’assumir el pagament del deute de la piscina. El que hem d’aprovar ara és la 
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transferència de crèdit perquè hi hagi la disposició econòmica, la consignació econòmica 
perquè es pugui fer efectiu aquest pagament.  
 
Doncs, el punt és aquest, aprovar la transferència de crèdit 12/2017. Evidentment, l’import a 
transferir són els 66.596,88 euros que hem comentat abans, que sortirien de les següents 
partides: 34.105 euros del fons de contingència, 22.000 euros d’interessos de préstecs a 
llarg termini, i 10.491,88 euros de la seguretat social.  
 
Algun comentari o alguna pregunta? No?  
Doncs, vots a favor? 
 
El Consistori per unanimitat acorda aprovar la proposta que és del tenor literal següent: 
 
“Expedient 2017/1156 relatiu a la modificació pressupostària número 13 per transferència de 
crèdit. 
 
Fets 
 
El Pressupost de l’Ajuntament , exercici 2017, aprovat definitivament el dia 8 de febrer 2017 i 
relatiu a assumir el pagament que a data 6/10/2017, l’empresa concessionària CABRERA 
SPORT, S.L. manté amb l’empresa de subministrament energètic FULTON SERVICIOS 
INTEGRALES, S.A. 
 
Per tot això es transfereix un import total de 66.596,88’-€, sense cap pertorbació de les 
obres/serveis/activitats que es redueixin. 
 
Fonaments de dret 
 
1. Els articles 40 i 41 del RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes Locals. 

 
2. La Base 5a.de les Bases d’Execució del Pressupost, estableix el següent: 
 
L’Alcaldia podrà aprovar expedients de transferències de crèdits, que seran immediatament 
executius, i no estaran sotmesos al règim d’informació, reclamacions, recursos i publicitat de 
la resta d’expedients de modificació de crèdits aprovats pel Ple (art. 42.1 RD 500/90), en els 
següents casos i amb les limitacions que a continuació s’assenyalen (art. 41 RD 500/90): 

a) No afectaran crèdits ampliables ni crèdits extraordinaris aprovats anteriorment pel 
Ple. 

b) No es podran minorar els crèdits incorporats com a conseqüència de romanents no 
compromesos procedents de pressupostos tancats. 

c) No es podran minorar crèdits que hagin estat incrementats (mitjançant suplements o 
transferències), ni augmentar crèdits que hagin estan minorats per transferències. 
Constituiran excepció a aquesta limitació els crèdits relatius a personal (capítol 1). 

d) No podran implicar canvis d’àrea de despesa, llevat dels casos en què les altes i 
baixes afectin els crèdits de personal (art. 40,3 RD 500/90). A aquest respecte, 
s’entendrà que es produeix canvi d’àrea de despesa quan l’import total de l’expedient 
de transferències impliqui augment o disminució d’una àrea de despesa, en perjudici 
o benefici, lògicament, d’una altra. 
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Les limitacions esmentades seran aplicables només quan sigui l’Alcaldia l’òrgan que aprovi 
l’expedient, ja que així s’estima que s’ha d’interpretar l’art. 41 del RD 500/90, de 20/04, per 
analogia amb allò que disposen els art. 67 i següents de la Llei general pressupostària, que 
atorguen les competències per aprovar, amb les limitacions abans al·ludides, les 
transferències, a nivell estatal, a l’executiu (alcalde o Junta de govern local, a escala 
municipal).  En conseqüència, s’ha d’entendre que el legislatiu (Ple, a nivell municipal) és 
sobirà per modificar, com estimi convenient, mitjançant transferències, els crèdits del 
pressupost que ell mateix ha aprovat. 

Els acords o resolucions pels quals s’aprovin transferències de crèdits, hauran de comptar 
amb el certificat previ del secretari-interventor, sobre existència de crèdit suficient en les 
aplicacions que l’hagin de cedir (art. 32.1, paràgraf 2n, del RD 500/90, de 20/04). 

Si les transferències afectessin aplicacions pressupostàries no creades, la seva assignació 
comptable serà aprovada per l’òrgan que aprovi l’expedient de transferències. 

 
Proposta de resolució 
 
De conformitat amb l’article 175 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, es 
proposa a l’alcalde l’adopció de la resolució següent: 
 
1) APROVAR l’expedient de modificació pressupostària núm. 13 consistent en una 
transferència de crèdit per la quantitat de 66.596,88 €, la qual es detalla a continuació: 

Aplicació 

pressupostària Denominació A transferir A augmentar

342-22199 Subministrament energètic instal.lacions esportives 66.596,88

929-500 Fons de contingència d'execució pressupostària 34.105,00

011-31001 Interessos préstecs a llarg termini 22.000,00

132-16000 Seguretat social 10.491,88

                                 Total…………………… 66.596,88 66.596,88

 
2) Considerar executivament des del moment de la seva aprovació, la present modificació de 
crèdit de pressupost pel que fa a la transferència de crèdit.” 
 
8. MOCIONS 
 
8.1. MOCIÓ QUE PRESENTA L’ÈQUIP DE GOVERN D’EXIGÈNCIA DE LA LLIBERTAT 
IMMEDIATA DEL PRESIDENT D’ÒMNIUM CULTURAL, SR. JORDI CUIXART, I DEL 
PRESIDENT DE L’ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA, SR. JORDI SÀNCHEZ 
 
El Sr. Alcalde manifesta que passem al següent punt. Tenim dues mocions. primer és la 
moció que presenta l’equip de govern d’exigència de la llibertat immediata del president 
d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, del president de l’Assemblea Nacional Catalana, Sr. Jordi 
Sánchez, i dels buit membres del govern empresonats la setmana passada. Ens llegirà la 
moció la Núria Pera. Núria, quan vulguis. 
 
La Sra. Núria Pera Maltes, regidora del grup municipal del PDeCAT manifesta que moltes 
gràcies, bona nit: 
 
“Exposició de motius 
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El dilluns 17 d’octubre, la justícia espanyola va empresonar el president d'Òmnium Cultural, 
Jordi Cuixart, i el president de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez. I el dia 2 de 
novembre, la mateixa jutgessa va decretar presó incondicional per a vuit membres del 
Govern legítim de la Generalitat de Catalunya. El vicepresident Oriol Junqueras, les 
conselleres Meritxell Borràs i Dolors Bassa, i els consellers Raül Romeva, Jordi Turull, Josep 
Rull, Carles Mundó i Joaquim Forn. De nou es va judicialitzar un conflicte polític que l’Estat 
espanyol no sap resoldre amb diàleg i negociació. 
 
Un govern espanyol que, utilitzant tots els mecanismes de què disposa, va tornar a creuar 
una línia vermella que en qualsevol democràcia a l'Europa del segle XXI és intolerable. 
Empresonar preventivament persones per manifestar-se pacíficament, tenir idees diferents i 
donar veu al poble, això és intolerable, un fet que posa en greu risc els valors democràtics 
que crèiem que eren la base de la Constitució de 1978. 
 
Les idees són la llibertat més gran que tenim els homes i les dones del segle XXI, 
aconseguides després de lluites incansables de persones anònimes, de col·lectius socials, i 
fins i tot de guerres devastadores. Avui, per sort, estan protegides en tots els tractats 
internacionals. 
 
No hi ha estat democràtic al món que jutgi les idees i menys encara que les empresoni; que 
persegueixi les urnes, el vot, la decisió democràtica d’escollir. No hi ha estat democràtic al 
món que persegueixi la llibertat d’expressió; que censuri els mitjans de comunicació, que 
dicti les notícies als periodistes i que coaccioni la llibertat d’informació; que privi de la llibertat 
de reunió i de manifestació. 
 
Quan la democràcia és vulnerada en un país, tot el món ho pateix. Quan algú tolera que 
vulnerin els drets dels catalans, hi perden tots els ciutadans europeus. Quan algú és 
còmplice d’aquesta vulneració és còmplice també d’una forma d’actuar pròpia d’una 
dictadura.  
 
Empresonar representants de la societat civil i més de la meitat del govern legítim de 
Catalunya, forma part de l'estratègia de l'Estat per tensar, crispar i radicalitzar un conflicte 
polític. L'objectiu final és desactivar tota la societat civil. Volen dividir-nos com a poble i 
trencar la nostra estimada cohesió social. 
 
El Govern espanyol, emparat en el suport d’altres partits polítics dits constitucionalistes, i del 
discurs d’un cap d’estat pressionat per les elits militars, ha utilitzat el fiscal general i la 
jutgessa per aplicar unes mesures cautelars que en qualsevol país civilitzat i democràtic 
només s’apliquen en casos realment excepcionals, i que comportin riscos seriosos per a la 
seguretat. Perquè els nostres líders socials, els nostres representants polítics, escollits 
democràticament pel poble, en definitiva, la gent honorable, no s’empresona. 
 
Per tots aquests motius, l’equip de govern proposa a l’Ajuntament de Cabrera de Mar 
l’aprovació dels acords següents: 
 
Acords 
 
Primer:  Demanar la revisió d’aquest acte judicial per aconseguir la llibertat immediata dels 
deu presos polítics catalans empresonats.  
 
Segon:  Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i protegides en tots 
els tractats internacionals i manifestar la persecució de la lliure expressió i del dret a decidir 
de les persones per part d’un estat que jutja les idees i empresona de forma il·legal. 
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Tercer:  Denunciar la manca de separació de poders a l’Estat espanyol, així com la 
manipulació i coacció dels mitjans de comunicació. 
 
Quart:  Demanar a les institucions europees que no continuïn donant l’esquena a Catalunya 
davant accions pròpies d’una dictadura. 
 
Cinquè:  Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament Europeu a 
Barcelona, a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH) i al 
Congrés dels Diputats, així com a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i l’Associació de 
Municipis per la Independència (AMI), l’aprovació de la present moció. 
 
Cabrera de Mar, 9 de novembre de 2017” Moltes gràcies. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, Núria, moltes gràcies a tu. Bé, donem la paraula als 
altres grups. Comencem per la regidora no adscrita, Sra. Cortada, si vols? 
 
La Sra. Maria José Cortada Manchado regidora no adscrita manifesta que jo no comentaré 
res, està tot dit, i a favor. 
 
El Sr. Daniel Meroño Lombera regidor del grup municipal del PSC manifesta que bona nit. En 
primer lloc dir que em sap molt de greu la situació en la que estem, la situació d’avui no me 
la prenc personalment, jo sé que esteu frustrats, emprenyats i que ho demostreu de la 
manera que creieu que ho heu de demostrar, i només faltaria. Estem en un país lliure i heu 
cregut que aquesta és la manera de fer-ho avui i jo ho respecto molt. 
  
A mi em sap molt de greu la situació, en primer lloc perquè jo crec que es posa de manifest 
que amb aquesta moció i moltes altres que s’han presentat en aquest ajuntament, el 
municipalisme com a tal és mort, s’ha mort. El municipalisme, entès com la gestió de la 
diversitat i de la cohesió municipal, en la que es fan polítiques locals per millorar la vida dels 
veïns i del nostre poble, doncs, passa a un segon terme, i ho constato quan el grup 
d’Esquerra Republicana està trencant pactes en els ajuntaments amb regidors socialistes 
que porten 15, 20 anys fent una tasca boníssima als seus ajuntaments, i per un fet 
absolutament supramunicipal s’estan trencant pactes de govern que van en detriment 
absolut dels ciutadans i dels pobles. Ho constato quan partits locals –faig broma, Sr.  Abel, 
no s’ho prengui com res personal– envien watsapps pressionant amb temes nacionals. 
 
No sé, jo crec que això ha de fer que ens plantegem tots nosaltres quin és el nostre paper 
com a regidors, sincerament. Jo almenys em vaig ficar en política per poder fer política local. 
Ara estem en una situació a Cabrera en què hi ha un gap: o fem gestió local o fem política 
supramunicipal, però el tema de les polítiques locals està com perdut, i no ho entenem, no 
entenem que en un poble es pugui fer política local. Això és el municipalisme com a tal, i és 
aplicar polítiques de cohesió social, que tant ha costat en aquesta societat en la que estem, 
aplicar polítiques de cohesió social, i ara el que estem és fent política d’estat, ara toca fer 
política d’estat.  
 
Què és el que hem fet –i això ho reivindico? El diàleg. Nosaltres sempre hem parlat de diàleg 
i seguim parlant de diàleg. Perquè us feu una idea, què és el que hem fet els socialistes a 
l’agrupació de Cabrera de Mar? Perquè us feu una idea que les coses no són blanc i negre, 
com ens ho volen vendre i tot són matisos, tot en aquesta vida són grisos. Nosaltres hem 
estat demanant diàleg, però després de l’aprovació de la Llei del referèndum i la Llei de 
transitorietat del 6-7 de setembre, per exemple, nosaltres no vam participar en l’ofrena a 
l’estàtua de Rafael de Casanovas per a la Diada com a acte de protesta, perquè ens va 



 
 

 
 

25 
  

semblar allò greu. En canvi, quan es va fer... No vam participar de la consulta de l’1 
d’octubre, però en canvi, sí que vam estar aquí, a la concentració, i això, si m’equivoco m’ho 
diu, vam estar a la concentració que es va fer a la porta de l’ajuntament en contra de la 
violència contra els ciutadans que es va cometre el dia 1 d’octubre.  
 
A l’anterior ple, del 24 d’octubre, vaig llegir un comunicat a favor de l’alliberament dels Jordis, 
i avui, avui, hagués votat a favor... Bé, ara m’ha despistat una mica la Sra. Núria Pera llegint 
aquesta línia, jo no sé si seguim amb la idea de votar la moció tota junta o el fet d’haver-ho 
llegit d’aquesta manera dóna peu a què es voti... 
 
El Sr. Alcalde manifesta que junta, junta. 
 
El Sr. Meroño manifesta que junta, la moció és junta. Val. Doncs, si s’hagués votat per 
separat i s’hagués... Pot tornar a llegir, si us plau, Sra. Núria, el primer acord com és? (Veu 
de fons.) Sí. El problema és que no em deixen votar aquest acord només, que haig de votar 
tota la moció. 
 
El primer acord demana o insta la revisió judicial, la revisió de l’acta judicial 
d’empresonament. Bé, és una acció política que insta a una revisió judicial. Com estava 
plantejada era l’exigència de l’alliberament. I després, els altres acords que he llegit, bé, és 
com si estiguéssim a Somàlia. Vull dir, parla de dictadura, parla que no hi ha separació de 
poders, vull dir, una cosa que sembla, que... Clar, evidentment jo els vaig dir: “El primer 
acord voto a favor amb vosaltres, els següents no./ No, no, ha de ser tot junt.” Bé, doncs, 
aquest serà el motiu pel qual jo no votaré a favor d’aquesta moció conjunta. Però és que us 
ho vull explicar perquè és que és així.  
 
A l’últim ple extraordinari, del 24 d’octubre, que jo encara parlava de diàleg, va ser dos dies 
abans de la declaració..., va ser dimarts. No, la declaració va ser el divendres, de la 
República Catalana, bé, el dijous al migdia es feia públic un acord per convocar eleccions a 
Catalunya i retirar l’aplicació del 155. Bé, doncs, escolta, la societat estava contenta, la gent 
estava contenta, s’havia desencallat políticament, s’havia parlat, s’havia dialogat i molta gent 
es va sentir alleugerida, molta gent es va sentir alleugerida. Però a la tarda ens vam tirar 
enrere, amb la dimissió del Sr. Vila ja va quedar molt clar, del Santi Vila, el que passaria. Què 
va passar? Doncs, que dos partits van prioritzar les pressions de les seves bases, el que 
realment li feia falta a aquest país, que era un acord institucional. Sí, sí, l’acord institucional, 
de les institucions per les que tant hem lluitat, i en què els nostres pares i els nostres avis s’hi 
van deixar la pell. 
 
És probable que vostès personalitzin aquesta acusació perquè no hi ha el partit polític en 
aquesta sala, i jo entenc que no hi ha el partit polític, el Partit Popular, en aquesta sala. Però 
els asseguro que si estigués el Partit Popular rebrien les nostres crítiques, les meves 
crítiques, exactament per igual. Perquè per molt que vostès ens acusin de ser còmplices del 
PP, això és una mentida, això no és veritat –això no és veritat. La Sra. del PP no els estaria 
parlant com els estic parlant jo ara mateix. Nosaltres tenim un pla, teníem i tenim un pla per 
assolir, per les bones, exactament, com a mínim el mateix, com a mínim, perquè ja veurem si 
no acabem al 1950, el mateix que vostès aconseguiran per les males, per la força, pel 
desgast i per la confrontació, amb el país que deixaran enrere.  
 
Aquest ple es el pPle que hi ha abans de les properes..., bé, de les eleccions, només hi 
haurà aquest ple, llavors, jo vull dir que estem en campanya preelectoral ja. O no, hi haurà 
algun altre ple? Potser algun de pressupostos o algun...? Teniu alguna sorpresa? (Veu de 
fons.) Bé. 
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Jo vull fer una crida al cap fred i al diàleg de les persones que pensen com jo, amb el cap 
fred, que no canalitzin el seu disgust, la seva “emprenyamenta”, amb el Govern de la 
Generalitat o amb el seu ajuntament, de la situació actual cap a formacions nacionalistes 
espanyolistes, que també són part del conflicte. No tinguem dubte, no són la solució, som 
part del conflicte també. I la solució passa per gestionar la frustració del 49 per cent de la 
població catalana de la millor manera, i això els socialistes som el partit idoni per fer-ho. Res 
més, gràcies. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, gràcies, Dani. Sr. Antoni Abel, d’Alternativa Independent 
Cabrera de Mar. 
 
El Sr. Antoni Abel Nuri regidor del grup municipal d’AI-CM manifesta que a veure, primer de 
res, a veure, no puc admetre que diguis que un partit local t’envia watsapps. No, Antoni Abel 
t’envia uns watsapps. I, per cert, uns watsapps que han sigut, la majoria de fragments, del 
Parlament, de qüestions que s’han tractat perquè els tinc aquí. Això no pots dir-ho. Primer, tu 
saps que jo, quan parlo, sempre parlo d’aquests temes a títol personal, val? Per tant, no 
immisceixis el partit amb la meva persona. Sóc jo, i si tu dius “Antoni Abel m’envia”, val. Ara, 
no diguis “un partit local t’envia”, el partit no t’envia res, i tu has dit “un partit local”. 
 
El Sr. Meroño manifesta que no, no, jo he dit que ens hem de plantejar, com a regidors, i 
vostè és un regidor, de la mateixa manera que podria dir la Sra. Maluquer, que aquest matí, 
també essent d’un partit local, aquest matí, després del que es va parlar ahir, també ha sigut 
una posició d’un tema que és supramunicipal. Vull dir, que tinguem tots clar quines són les 
nostres competències i al que ens volem dedicar. 
 
El Sr. Abel manifesta que escolta, jo et dic el que tu has dit, i faltes a la veritat. O sigui, jo t’ho 
vaig enviar, vaig enviar 4 o 5 d’això i, a més, sempre sobre temes que s’han discutit al 
Parlament o noticies, res més. En cap moment... 
 
El Sr. Meroño manifesta que ...el teu últim ple.  
 
El Sr. Abel manifesta que val. Bé, volia aclarir-ho. Bé, jo, evidentment, mantenir la meva 
posició de sempre, i hi votaré a favor. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Gràcies, Sr. Abel. Esquerra Republicana de Catalunya, 
Enric Mir, si us plau? 
 
El Sr. Enric Mir Nuet regidor del grup municipal d’ERC manifesta que gràcies. Bé, primer 
llegiré una cosa, que després hi ha una moció de l’escola i jo crec que és molt il·lustrativa 
una cosa que he rebut avui, que diu: “'escola catalana m'ha ensenyat a no insultar, a 
respectar a qui pensa diferent, a estimar Catalunya i als altres països, a no odiar.” Llavors jo, 
Dani, personalment podem parlar, tu estàs representant un partit polític, que és el PSC, això 
està claríssim, i nosaltres representem a qui representem. Jo entenc que som els 
representants legítims, escollits democràticament per la gent del poble, i la gent del poble, el 
poble, és el que està portant aquest procés, i nosaltres el que estem fent és donar veu. 
 
Jo crec que per primera vegada, i em costaria molt mirar molts anys enrere, veure algun 
polític que hagi assumit tanta responsabilitat de complir èticament la paraula que va donar. 
La gent que està a la presó, els que han tingut el valor d’estar a la presó i no s’han quedat 
pel camí, com molts que s’han quedat, perquè no és només d’aquests últims dies sinó ja fa 
dies que molts es van baixant del barco, sabien perfectament el que els podia passar, però 
ells tenien una responsabilitat i l’han complert, que és el que demanem sempre tots els que 
estem aquí, a la gent que ens representa. Sempre demanem que si tu m’estàs representant, 
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fes el que jo t’he demanat que facis i, si no, plega, que és el que demanem sempre. Aquesta 
gent està fent el que els va demanar el poble, que els han demanat durant molts anys. Ens 
hem mobilitzat al carrer, hem fet totes... 
A les eleccions què hem intentat? Hem intentat dialogar. La paraula “dialogar” jo no l’havia 
sentit tant els últims anys. Si no hem parat de donar “dialogar”, fins l’últim moment es va 
intentar dialogar. Tot això que estàs dient, que va intentar, el President Puigdemont va 
intentar dialogar i dir “jo convocaré les eleccions si tu em garanteixes que no aplicaràs el 
155, deixaràs lliures a dues persones que no són polítics, i ja veurem el que farem”. I els 
altres li van dir que no, que aquí s’aplica això i s’aplica la Constitució. 
 
El Sr. Meroño manifesta que nosaltres... 
 
El Sr. Alcalde manifesta que un moment, un moment. 
 
El Sr. Mir manifesta que em toca a mi, Dani, jo no t’he interromput. Llavors, tot això s’ha 
intentat fins l’últim moment, perquè és el que vam dir també, també vam complir la paraula i 
vam dir: “Fins l’últim moment buscarem el diàleg.” I això vam fer-ho.  
 
Llavors, no vulguem fer demagògia i dir coses que no són, jo crec que tothom que està aquí 
sap perfectament el que està passant i on estem. Com s’està utilitzant des dels poders de 
l’Estat tota la màquina de l’Estat? Que és evident, és David contra Goliat, però com també 
sabem, David va guanyar Goliat, i nosaltres seguirem i guanyarem. No sé si ara, no sé quan, 
però estic segur que guanyarem, perquè la raó està del nostre cantó, i la posició d’Esquerra 
Republicana evidentment és ni un pres més, i democràcia i llibertat. Ja està. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, gràcies, Enric. Vols comentar alguna cosa tu ara, Dani? 
Sí? Per al·lusions.  
 
El Sr. Meroño per manifestar que bé, és que... O sigui, els esforços que va fer el Sr. Iceta 
l’última setmana perquè hi hagués... No, no, amb el Sr. Urkullu, amb el Sr. Santi Vila, perquè 
hi hagués un pacte i s’arribés a una negociació, que es va arribar –que es va arribar– això jo 
crec que s’ha de posar en valor. Ara... 
 
Intervé el Sr. Alcalde per manifestar que bé, cap de nosaltres hi érem, i el fet és que no es va 
plasmar l’acord, com a mínim. Vull dir que... Bé. Molt bé. Gent per Cabrera, si us plau? Algú 
vol comentar alguna cosa? 
 
La Sra. Anna Maluquer Ferrer regidora del grup municipal de GxC per manifestar que sí, 
bona tarda. A mi de fet també m’ha sorprès que s’hagi modificat finalment el primer paràgraf, 
on es deia “exigir la llibertat”, i al final s’ha fet aquesta variació de demanar la revisió de la 
causa judicial. Bé... 
 
Jo en el fons sóc la causant de que això no s’hagi votat per separat, perquè reflexionant, i 
després d’haver tingut ahir la junta de portaveus, en la qual s’havia decidit votar en primera 
instància aquest primer punt per separat perquè vostè hi pogués votar a favor i la resta en 
contra, la reflexió ha estat aquesta, dir que, home, no, no. (Veu de fons.) No, tot és negre no. 
Vostè, si realment només volia fer política municipal, potser s’hauria d’haver posat en un 
partit local, però està en un partit que és d’àmbit estatal, i que a més a més, s’ha posicionat 
d’una manera davant d’aquest conflicte que a nosaltres ens posa la pell de gallina. El poble 
català som un poble que hem patit molt durant molt de temps, i sempre ens hem d’estar 
justificant per què existim, sempre. Estem cansats, i en el moment en què aixequem la veu, 
aleshores no se’ns deixa parlar, i ho fem de manera pacífica, i ho fem de manera civilitzada. I 
l’únic que demanem és poder votar perquè la gent... 
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El Sr. Meroño manifesta que jo què sóc, extremeny? És que, clar... 
 
El Sr. Alcalde manifesta que un moment, un moment. 
 
La Sra. Maluquer manifesta que bé, no ho sé, jo li dic perquè jo ho sento així i perquè jo sí 
que m’he hagut d’estar justificant moltes vegades per què parlo català, per què escric Anna 
amb dues enes. Vull dir, és així. Jo m’hi he trobat, i m’hi he trobat... de que gent m’ha cantat 
el Cara al Sol quan era jove, i això que no he viscut..., bé, les darreries de l’època franquista, 
però és així.  
 
Aleshores, jo crec que tot és fruit de la manca de respecte cap a un poble treballador, que ha 
callat i ha acceptat les regles del joc durant anys, acceptant governs que aquí no s’han votat, 
i tot això al final per què? Perquè se’ns ignori, perquè això no és qüestió de parlar-ho una 
setmana abans després del referèndum, això ja s’hauria d’haver atès molt abans, i no 
s’hauria d’haver deixat arribar a aquesta posició. I optar per un referèndum crec que no és 
una cosa tant... Això de dir que està fora de la llei...  
 
No sé, a mi m’agradaria que em donessin algun argument de per què no una república 
catalana, per què no. Per què no? I no em donin l’argument de la unitat. I no em diguin que 
és que deixarem de trobar-nos amb la gent, amb els familiars que tenim a altres llocs del 
país, perquè això no em val. Si això s’hagués tractat amb naturalitat, no hauríem arribat a 
aquest extrem, i penso que el seu partit ha contribuït a tot això, sincerament. I és una 
cohesió social, que vostè parlava abans que s’ha trencat, no per nosaltres. Els que l’hem 
portat a l’extrem no hem estat nosaltres. Sobretot Ciutadans i el Partit Popular. No dic que en 
això el Partit Socialista hi hagi contribuït extremament, però bé, també hi ha posat el seu gra 
de sorra. 
 
El Sr. Meroño manifesta que jo, si em permet que rectifiqui... 
 
El Sr. Alcalde manifesta que per al·lusions, si vol dir alguna cosa, sí. 
 
El Sr. Meroño manifesta que sí, per al·lusions. Jo crec que vostès no fan política local, vostès 
fan gestió local. Diu: “Si vol fer política local, vagi a un partit local.” No, vostès fan gestió 
local, que és molt diferent, i això ho hem parlat moltes vegades, ho hem discutit, i també 
m’ha sentit dir moltes vegades –també m’ha sentit dir moltes vegades– que en política les 
formes són més importants que el fons, i les formes és fer les coses per les bones o fer les 
coses per les males. Ja està. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, d’acord. Bé, des del Partit Demòcrata, primer, 
subscriure tot el que heu dit Gent per Cabrera, Esquerra Republicana de Catalunya i el Sr.  
Antoni Abel. 
 
 Intentaré fer alguna aportació de coses que no s’hagin dit. La primera és que estem 
convençudíssims que la política local i la supramunicipal no són en absolut incompatibles –
en absolut. I ara estem en un moment en què, vaja, difícilment algú podria entendre que els 
municipis, els ajuntaments, els governs municipals, no s’impliquessin en tot el que està 
passant. És que seria una cosa inaudita, seria com, no sé... És que, com es menja que amb 
tot el que està passant, que els ajuntaments no s’impliquin? Ho dic com a contraposició, o al 
que dèiem, si ho veu com una cosa difícil de digerir, doncs, imagini’s al contrari, que no ens 
impliquéssim, diguéssim. No, no, nosaltres només ens dediquem a la política local. Coi, els 
ciutadans són els mateixos, eh? Els que atenem són ciutadans iguals i, per tant, reben igual, 
siguin d’un municipi que d’una altre i, per tant, són ciutadans d’un país i són els nostres veïns 
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i, per tant, hem de vetllar pel seu benestar també en aquest sentit. 
 
Nosaltres pensem que la situació que s’està vivint és lamentable i és molt, molt greu, i que hi 
ha d’haver una resposta contundent, sempre pacífica, però, repeteixo, contundent. I a mi 
personalment el que em preocupa és la continuïtat d’aquesta resposta. La resposta ha de 
ser contundent i continuada, mentre estiguin a la presó no hem de defallir cap de nosaltres, 
tots els demòcrates hem de lluitar cada dia, si cal, per la llibertat dels presos polítics. 
 
Vull dir-vos que d’aquestes deu persones que avui no estan entre nosaltres, hem posat el 
rètol. N’hi ha tres d’elles, com a mínim, que han estat en aquesta sala en algun moment, 
val?, que són la Sra. Meritxell Borràs, el Sr. Josep Rull i el Sr. Jordi Turull. Abans de ser, molt 
abans en el cas del Jordi Turull, de ser conseller. Per tant, té un sentit. Ho dic perquè si algú 
té la temptació de pensar que això és una performance i que estem fent teatre o política 
supramunicipal que no correspon, que sàpiga que té un sentit pensar avui en aquestes 
persones. 
 
El que ha passat aquí... Primer vull referir-me als dos Jordi. A veure, en certa manera 
l’acusació i l’empresonament d’aquestes dues persones vull que quedi clar a tothom que és 
un insult a la intel·ligència. A part de saltar-se el tribunal totes les lleis hagudes i per haver, 
han mentit. Aquestes dues persones estan acusades d’haver fomentat la violència, quan, de 
fet, van fer exactament el contrari. Són els responsables d’haver mobilitzat durant sis anys 
milions de persones amb manifestacions absolutament cíviques i pacífiques, en les que no 
s’ha trencat ni una paperera ni s’ha llençat ni un paper al terra, pràcticament. Per tant, 
acusar-les de fomentar la violència és un insult a la intel·ligència. 
 
Però és que a més, se les acusa específicament dels fets del 20 de setembre, en què la 
societat, de manera espontània, moltes persones, no la societat sinó la societat civil, moltes 
persones de la societat civil de manera espontània van decidir anar a les dependències de la 
conselleria d’Economia i Hisenda, a Rambla Catalunya amb Gran Via. De manera 
espontània hi va anar gent, va anar fluint gent al llarg del matí, i al llarg de 14 hores es va 
mantenir una quantitat de 40.000 persones, que s’anaven renovant. Jo vaig tenir l’oportunitat 
d’anar-hi al vespre, a les 10 de la nit, vaig arribar justament a les 10 de la nit i vaig estar a 
cinc metres de la porta de les dependències. I justament a les 11 de la nit, els dos Jordis, dalt 
del cotxe, amb el permís del comandament màxim, que era un tinent de la Guàrdia Civil que 
estava a dins, van pujar dalt del cotxe perquè la gent els veiés, i es van dirigir a les persones 
allà presents perquè a les 12 desfessin la mobilització i tothom marxés cap a casa, i ho van 
dir insistentment durant una hora, cada cinc minuts anava repetint el missatge, “si us plau, a 
les 12 tothom cap a casa”. Això és fomentar la violència? És justament al contrari. Això és la 
realitat del que va passar, això ho sap perfectament la fiscalia i ho sap perfectament les 
persones que van decidir empresonar el Jordi Sánchez i el Jordi Cuixart, per tant, és una 
veritable vergonya. 
 
Però és que la vergonya rau en el fet que un país dit democràtic, i jo em pensava que 
realment ho era i que tenia lleis democràtiques equiparables a altres països europeus, 
resulta que té lleis que permeten empresonar de manera preventiva ciutadans durant dos 
anys, sense judici, i més dos anys prorrogables. Perdoneu, eh? Jo no sóc advocat, però això 
és que jo crec que ni a Turquia, això és equiparable a països que no són democràtics, i, per 
tant, jo penso que ara el món està veient quina és la realitat d’un país que no només té una 
democràcia jove, sinó que té una democràcia que va néixer malament, que va néixer torta, 
que va néixer amb soroll de sables al darrere, de fons, i que per tant, ara n’estem patint les 
conseqüències. 
 
També penso que hem de protestar i queixar-nos pel tracte rebut en el trasllat a la presó. 
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Això és indigne, això és impropi de cap país democràtic, no hi ha garanties. El que li van fer 
als consellers, perdoneu-me però jo, quan ho sentia l’altre dia, fa plorar –fa plorar– és 
indigne que els emmanillin pel darrere. Això només es fa amb presos perillosos, traficants de 
drogues, delinqüents de delictes greus, assassins, no es fa amb persones normals. Això 
demostra un acte de revenja i de fer mal, això és anar a fer mal, i portar-los, conduir-los a la 
furgoneta a tota velocitat, sense cinturó de seguretat dins de les furgonetes de la Guàrdia 
Civil quan els traslladen a la presó, això és indigne i hem de protestar, i jo vull que aquesta 
protesta consti oficialment per part de l’Ajuntament de Cabrera de Mar. 
 
I vull dir, afegint una mica d’impressió personal, que tot això, tot això, ha estat emparat pel 
cap d’estat, pel Rei, en el seu missatge, que no va deixar oberta ni la més mínima escletxa al 
diàleg ni a l’oportunitat de reconduir la situació. Li va donar, no sé com es diu en català, però 
va donar “pábulo” als que tenien tantes ganes, als que cantaven el “a por ellos”, que eren 
una quantitat important, i als mitjans de comunicació, que han anat donant marge de 
maniobra a tots aquells que han volgut, no aplicar la llei al seu màxim extrem, sinó inclús 
saltar-se la llei. 
 
I per acabar, només remarcar el que ja ha dit l’Enric, que és que estan a la presó per fer allò 
que nosaltres, i quan dic nosaltres jo m’incloc però estic parlant de 2 milions de persones, els 
hi vam demanar. Dos milions de persones no és una minoria, eh?, i, per tant, és una 
quantitat de persones considerable. Potser el que ha passat aquí és que s’han sorprès 
perquè és un país que no està acostumat a què els polítics facin allò a què es van 
comprometre i allò que els demanen els seus votants i, llavors, davant d’aquesta sorpresa, 
no els ha quedat més remei que dur-los a la presó, no vagi a ser que cunda el ejemplo.  
Molt bé. Dit això...  
 
El Sr. Daniel Meroño Lombera regidor del grup municipal del PSC manifesta que jo vull dir, 
per al·lusió... 
 
El Sr. Alcalde manifesta que sí? Hi ha hagut alguna al·lusió? Jo he intentat evitar-la, eh?  
 
El Sr. Meroño manifesta que bé... Vull matisar o ampliar... 
 
El Sr. Alcalde manifesta que entenc que ja t’han al·ludit prou, per tant, no calia. 
 
El Sr. Meroño manifesta que bé. Vull ampliar o matisar alguna informació al respecte de la 
presó preventiva dels Jordis, que comentes. Jo no sóc advocat... 
 
El Sr. Alcalde manifesta que no, tot és preventiu, la dels Jordis i la dels altres. És presó 
preventiva. 
 
El Sr. Meroño manifesta que el que també és un fet i és una dada, perquè es vegi l’estratègia 
dels partits i com s’està gestionant tot això, extrajudicialment, és que els Jordis no han 
recorregut la presó preventiva fins després de la proclamació de la república. O sigui, ja hi 
havia, i és així, els advocats dels Jordis no van recórrer la presó preventiva fins que es va 
declarar la república. El Sr. Puigdemont va marxar, i clar, tothom va dir: “Bé, aquí hem de 
salvar-nos com sigui.” Però tot compleix estratègies, estratègies de partit i estratègies 
electorals, i això és així i això és un fet. Això és una dada que li puc dir. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que o sigui, vostè creu que algú desitjava que... Quin partit desitja 
que posin companys seus, coneguts i amics... 
 
El Sr. Meroño manifesta que és un fet, no es va recórrer la presó preventiva en dues 
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setmanes. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que no entraré a discutir això, perquè ho trobo absolutament 
irrellevant davant dels fets que estem parlant. Molt bé, doncs, sotmetem la moció a votació. 
Vots a favor? 
Abstencions? 
 
El Sr. Secretari manifesta que queda aprovada la moció amb 10 vots a favor (3 PDeCAT, 2 
ERC, 3 GxC, 1 AI-CM i 1 de la regidora no adscrita) i 1 abstenció del grup municipal del 
PSC. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, gràcies.  
 
8.2. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSC PER FER DE L’EDUCACIÓ 
UNA EINA FONAMENTAL PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UNA SOCIETAT PLENAMENT 
DEMOCRÀTICA, SOCIALMENT COHESIONADA I ECONÒMICAMENT PRÒSPERA 
 
Passem al punt següent, que és una altra moció, és el 8.2, que és la moció que presenta el 
Grup Municipal del PSC per fer de l’educació una eina fonamental per a la construcció d’una 
societat plenament democràtica, socialment cohesionada i econòmicament pròspera. 
Endavant, Dani, quan vulguis. 
 
El Sr. Daniel Meroño Lombera del grup municipal del PSC manifesta que vaig a fer política 
local, que és lligar una ideologia, o com volen que sigui un model educatiu, amb una cosa 
aplicable absolutament al nostre poble, que és l’escola pública del Pla de l’Avellà. Abans 
d’explicar la moció us vull posar –de llegir la moció– en antecedents. 
 
Hi ha un curs, quart de primària, que fa un projecte –cinquè, sí, estava entre quart i cinquè– 
de recerca, un projecte de recerca que bàsicament era recerca per internet de tot el tema de 
l’actualitat política a Catalunya. Llavors, els resultats d’aquest projecte es van penjar al blog 
de l’escola –es va penjar al blog de l’escola. Llavors, bé, ja es veia el que anaven dient els 
nens. Us podeu imaginar, a internet hi ha de tot. Una de les coses era “que Rajoy no deixa 
votar”, que... Bé, una sèrie de coses. 
 
El fet és que van anar uns pares, perquè, clar, és que hi ha gent de tot tipus, i hi ha gent que 
té uns drets. Si tenim clar que l’escola pública és aconfessional i laica i, per tant, com que és 
aconfessional, ha de respectar els drets d’uns i dels altres. Llavors, hi va haver uns pares 
que van dir... (Veu de fons.) Bé, un matrimoni –un matrimoni– sí, que van anar a queixar-se a 
la directora, o a la mestra. No, a la mestra. I llavors, com que hi va haver un rifi-rafe amb la 
mestra, llavors se’n van anar als mitjans, i hi va haver una publicació de El Mundo que deia 
que l’escola del Pla de l’Avellà era una de les escoles que adoctrinava a Catalunya.  
 
Llavors, quan això va sortir a la llum, vam trucar a la directora, la Rosa, i li vaig dir: “Ostres, 
Rosa...” A més, eren uns dies abans de la votació de l’1 d’octubre i dic, mira, la votació... 
També s’estava plantejant tot el tema de la logística de la votació, i vaig dir: “Rosa, mira, la 
votació és un segon..., però això sí que és important, perquè això és el model educatiu.” I em 
va dir: “No et preocupis, ja ho he resolt, això és va parlar al claustre, s’ha retirat el projecte i 
ho hem retirat de la web.” Bé, doncs, això és diàleg, el que dèiem abans, això és diàleg. “Val, 
perfecte, Rosa, ho deixo a les teves mans, ho has gestionat molt bé, ho deixem així.” 
 
El fet és que, no sé si anaven amb la inèrcia o què, de la publicació de la comunicació, i va 
tornar a sortir una altra noticia a El Mundo no fa gaire, fa dues setmanes, que tornava a dir 
que l’escola del Pla de l’Avellà adoctrinava i tal. Llavors, clar, evidentment això genera als 
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pares un malestar, perquè al final estem parlant del prestigi de la nostra escola pública, que 
es pot ressentir, i llavors hi pot haver gent que deixi de venir per això.  
 
Llavors, hem de fer alguna cosa. Aquesta moció s’hi adiu molt perquè això que ha passat 
aquí, a l’escola del Pla, està passant en altres municipis, i per aquest motiu presentem 
aquesta moció, eh?  
 
A l’exposició de motius és:  
 
“1. Atès, les darreres declaracions i afirmacions qüestionant el model educatiu català i el seu 
sistema d’immersió lingüística per part de ministres del Govern espanyol, i altres 
representants polítics destacats. 
 
2. Atès que, a Catalunya, es va optar per un sol model educatiu, perquè per a nosaltres és 
més important treballar la convivència de nens i nenes de forma integral i inclusiva, que no 
pas seguir altres models d’altres comunitats autònomes i països, on la separació per llengua 
i per l’elecció de les famílies entre dos models diferenciats ha acabat establint diversos 
models educatius. 
 
3. Atès que, aquest model s’ha demostrat de qualitat, com així ho demostren els resultats 
obtinguts tant en l’adquisició de competències bàsiques com en els resultats de finals de 
cicle i, singularment, en les proves d’accés a la universitat. 
 
4. Atès que, l’aportació del sistema educatiu a la integració de persones nouvingudes a la 
nostra societat -tot i els sobre costos i esforços que els centres, els docents i les comunitats 
territorials educatives han hagut d’efectuar-, ha estat cabdal per a la consecució de més 
cohesió social. 
 
5. Atès que, en l’assoliment d’aquests objectius, que el Model Educatiu de Catalunya, 
fonamentat en la LEC, ha ofert i ofereix oportunitats a noves generacions de ciutadanes i 
ciutadans. 
 
6. Atès que, el paper de la comunitat educativa, docents, famílies, agents socials i 
professionals esdevé cabdal en el model que compartim i defensem. 
 
7. Atès que, l’esperit crític, la capacitat analítica, la tolerància, el respecte, la participació, el 
debat, la llibertat i la pau són els valors generals que ens mouen i esdevenen principis 
pedagògics que compartim i defensem. 
 
Per tot l'esmentat anteriorment, el Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya 
proposa al Ple de l’Ajuntament de Cabrera de Mar l’adopció dels següents acords: 
 
Primer:  Rebutjar les actituds i veus que, de forma hostil, demagògica i falsa, posen en 
qüestió l’acció educativa i el model d’escola catalana. 
 
Segon:  Instar al Ministeri d’Educació a la retirada dels seus requeriments sobre suposats 
"adoctrinament ideològics" que havia sol·licitat a la Conselleria d’Ensenyament, però que no 
tenen cap base fonamentada i sols venen motivats per la situació política que viu el país.  
 
Tercer:  Instar a la Conselleria d’Ensenyament a prendre les mesures necessàries per 
mantenir la cohesió i convivència dins a les escoles en el marc del model educatiu que ens 
hem donat. 
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Quart:  Vetllar per preservar els i les alumnes de tota possible simplificació de missatges 
mancada de respecte, agressivitat i assetjament que pugui aparèixer en els centres 
educatius. 
 
Cinquè:  Traslladar aquests acords a la Conselleria d’Ensenyament, al Parlament de 
Catalunya, al Ministeri d’Educació, a les Corts Espanyoles, a la Federació de Municipis de 
Catalunya, l’Associació de Municipis de Catalunya, i a les entitats educatives del municipi.” 
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, gràcies, Sr. Meroño. Donem la paraula ara als diferents 
grups. Comencem per la regidora no adscrita. Sra. Cortada, alguna cosa a comentar? 
 
La Sra. Maria José Cortada Manchado regidora no adscrita manifesta que res, estic d’acord 
amb tot el que està dient, i ja està, no vull comentar res més, no vull afegir res més. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que bé, gràcies. Sr. Antoni Abel, d’Alternativa Independent Cabrera 
de Mar? 
 
El Sr. Antoni Abel Nuri del grup municipal d’AI-CM manifesta que sí, sí, hi estem d’acord i hi 
donarem suport. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que Esquerra Republicana de Catalunya? La Montse Reig, si us 
plau? 
 
La Sra. Montserrat Reig Pascual del grup municipal d’ERC manifesta que hola, bon vespre. 
Mira, primer de tot, crec que aquesta moció no està al dia, perquè, clar, no tenim conselleria, 
no reconeixem les Cortes Españolas, doncs, a qui ho enviarem tot això? 
 
Parlàvem del tema dels partits. Ja tenim aquí Partit dels Socialistes de Catalunya. Doncs, no, 
no ho reconec. Jo avui, no és per tu, Dani, et tinc molta estima, és el partit. Dius que tu 
representes aquest partit, has llegit la moció en nom del partit. Val. Doncs, jo voldria dir-te 
que gràcies al partit, tenim la nostra gent a l’exili, a les presons, i no hi estem conformes. No 
reconeixem res d’aquesta gent nosaltres. Gràcies a vosaltres tenim el 155, que ens portarà 
molts problemes a l’escola. O no? 
 
La nostra escola ja ho té, tot això, no fa falta que vingueu ara a imposar-nos coses. Els nens 
estan molt ben educats, tenim uns mestres i tenim una societat súper cohesionada. Parla en 
català, parla en castellà i no tenim cap problema, nosaltres. Vosaltres voleu que hi hagi un 
problema. On és el problema? Les escoles, jo ara parlo de la de Cabrera, no tenen cap tipus 
de problema. Es penja en un blog un treball que fa el grup de cinquè. Va un pare, que feia 
cinc dies que havia aterrat a l’escola, es queixa, se li despenja, queda tot el tema de la 
premsa, eren retalls de premsa que els nens havien buscat. Els nens a les escoles els 
ensenyen, eduquen, però les famílies també, i molts són diferents. Jo a casa meva potser 
seran més catalans que a casa teva, o en una altra..., però això no passa res, van penjar els 
de tots els nens. 
 
Llavors, aquesta mateixa família va agafar i va anar a veure l’inspector. Li va portar unes 
fotografies, on uns nens en un sorral posaven “no volem monarquia”, a queixar-se de 
l’escola. Llavors, l’escola vam mirar-nos-ho i resulta que les fotografies no són de l’escola de 
Cabrera, són d’una altra escola.  
 
Podem creure gaire en aquests pares? Bé, ells volen aquest tipus d’ensenyament però 
nosaltres, com que som educats i som una gent oberta al diàleg, hem agafat, s’ha despenjat 
i no passa res més aquí. Però, clar, tu ho veus..., ens presentes una moció per demanar 
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unes coses que legalment ja tenim. Per què? Perquè, és que el 155 ens aportarà coses que 
no seran així, com vosaltres heu votat a favor? 
 
El Sr. Daniel Meroño Lombera del grup municipal del PSC manifesta que Montse, em sap 
greu, segur que en qualsevol altra situació haguessis votat a favor. S’aguanta amb pinces 
aquest argument del 155, s’aguanta amb pinces... 
 
La Sra. Reig manifesta que bé, jo, que sàpiga, està aplicat, no? No tenim conselleria. A quina 
conselleria ho hem d’enviar? La tenim a l’exili. 
 
El Sr. Meroño manifesta que no sé si ha entès el sentit de la moció, no és generar debat ni 
follón, precisament els pares de l’escola estic dient que per mantenir el prestigi de l’escola 
volen un comunicat, volen que l’Administració, que el seu ajuntament vetlli pel prestigi 
d’aquesta escola, ja està, és el que estic posant en valor, que en aquesta escola no 
s’adoctrina. És que no sé si has entès el que vull presentar. 
 
La Sra. Reig manifesta que no hem cregut mai que a l’escola s’adoctrini. 
 
El Sr. Meroño manifesta que bé, però com que hi ha hagut casos... 
 
La Sra. Reig manifesta que nosaltres ho tenim claríssim. 
 
El Sr. Meroño manifesta que a la nostra escola hi ha hagut un cas. És greu. O sigui... 
 
La Sra. Reig manifesta que no és gens greu, hi ha un cas. 
 
El Sr. Meroño manifesta que home, hi ha pares als quals els sap molt greu que la seva 
escola surti al diari diverses vegades dient que s’adoctrina a l’escola. A mi em sap greu –a mi 
em sap greu. A mi. 
 
(Veus de fons.) 
 
La Sra. Reig manifesta que clar. A El Mundo digital, ha sigut. Val. De quin diari parlem? Per 
favor. És que el que es creu això ja... 
 
El Sr. Alcalde manifesta que bé.  
 
El Sr. Meroño manifesta que és increïble. Bé... 
 
La Sra. Reig manifesta que no, no, digues. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que digues el sentit del vot. 
 
La Sra. Reig manifesta que nosaltres ens hi abstindrem. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Gent per Cabrera, algun comentari a fer? 
 
La Sra. Anna Maluquer Ferrer del grup municipal de GxC manifesta que bé, Dani, jo ahir, 
comentant el tema d’aquest alumne, em vas dir que tenia set anys i resulta que si fa cinquè, 
en té deu. Són nens que ja... No sé, nosaltres trobem aquesta moció... Hi votarem a favor 
perquè en principi amb el que es diu ja estem d’acord, tot i que evidentment sí, a quina 
conselleria ho enviarem o qui haurà al darrere, això està per veure. Ara, clar, les intencions 
són honorables i són les que tots voldríem que es mantinguessin. És una escola que en 
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aquest sentit ja funciona d’aquesta manera, tot i les crítiques que té i tota aquesta falsa 
acusació de catalanització extrema dels nostres infants, quan en realitat tenen accés a les 
dues llengües i es desenvolupen la mar de bé amb totes dues. 
 
Jo l’únic que trobo, per això, també, d’una certa..., no sé com dir-ho, estrany, és que un partit 
que ha recolzat el 155, ara ens presenti una moció per defensar l’escola, que està en perill 
en aquest sentit. Penso exactament el mateix. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que gràcies, Anna. Bé, des del Partit Demòcrata justament pensem 
això que acaba de dir l’Anna Maluquer, que estem d’acord amb tot el que es planteja, però 
que dins de la situació que estem vivint no podem de cap manera votar a favor d’una moció 
que presenta un partit que ens ha aplicat, o que ha estat a favor de l’aplicació de l’article 155, 
que justament va en detriment de tot això que es defensa. 
 
Per tant, davant d’aquesta contradicció, davant d’aquesta incongruència, i partint de la base 
que si aquesta moció la presentés el Sr. Daniel Meroño hi estaríem d’acord i la votaríem a 
favor, però en tant que la presenta el Sr. Daniel Meroño i el Partit dels Socialistes de 
Catalunya, no podem estar-hi a favor i, per tant, ens hi abstindrem també en la votació.  
 
Passem, doncs, a la votació.  
Vots a favor? 
Abstencions? 
 
El secretari manifesta que queda aprovada per 6 vots a favor (3 GxC,1 PSC, 1 AI-CM i 1 de 
la regidora no adscrita)  i 5 abstencions (3 PDeCAT i 2 ERC). 
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, moltes gràcies. 
 
9. INFORMACIONS, PRECS I PREGUNTES 
 
Passem al següent punt, que és informacions, precs i preguntes. Comencem per les 
informacions dels membres de l’equip de govern. Comencem per la Montse Reig, regidora 
d’Ensenyament, Cultura i Patrimoni.  
 
La Sra. Montserrat Reig Pascual regidora del grup municipal d’ERC manifesta que hola, bon 
vespre una altra vegada. Jo només havia d’informar-los que a partir de mitjans del mes que 
ve tindrem dos punts de lectura, un a la piscina i un altre en el centre cívic.  
 
El de la piscina serà perquè la gent que, per exemple, els familiars que van i esperen mentre 
els nens estan fent el curset i tot, puguin gaudir dels llibres, que la biblioteca, les revistes i 
això, ho anirà intercanviant cada setmana. 
 
En el del centre cívic, el que farem serà també préstec. Els baixarem i els pujarem, i llavors 
la gent podrà demanar també el que vol, i els baixarem. D’acord?  
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Gràcies, Montse. Donem ara la paraula al Sergi Teodor, 
regidor de Festes, Joventut i Esports.  
 
El Sr. Sergi Teodoro José regidor del grup municipal del PDeCAT manifesta que bon vespre. 
Durant aquest mes d’octubre, el mes passat, perdoneu, s’ha fet la valoració del consell de 
Festa Major, on s’ha fet la valoració de tots els actes organitzats directament per 
l’ajuntament, quedant pendent de valoració els actes organitzats directament per entitats.  
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Una vegada aprovats els pressuposts, i sabent el que hi haurà, es convocarà el primer 
consell de festa major del 2018 per tal de començar amb la organització, i avui mateix, o ahir, 
es va convocar la comissió permanent del consell municipal d’entitats, per tal de poder 
convocar al novembre el consell municipal d’entitats, val? En principi tots els grups heu hagut 
d’estar convocats, i si no és així, feu-m’ho saber. Gràcies. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, gràcies a tu, Sergi. Donem ara la paraula a la Núria 
Pera, regidora d’Urbanisme i Serveis Interns. Endavant. 
 
La Sra. Núria Pera Maltes regidora del grup municipal del PDeCAT manifesta que hola, bona 
nit. Bé, us volem informar que s’han iniciat les obres d’urbanització i de construcció de l’àmbit 
de Mas Català. S’ha començat, com deia, per la urbanització d’un tram del carrer de Pere 
des Bosch, la qual cosa permetrà disposar d’11 places d’aparcament. 
 
En segon lloc, hi ha la cessió per part dels propietaris d’una zona verda. 
 
I en tercer lloc, la cessió que permetrà en un futur urbanitzar Jaume I. O una part de Jaume I. 
  
Posteriorment està prevista la construcció en aquest àmbit de 10 habitatges unifamiliars. 
Aquesta obra forma part, està subjecta a un conveni aprovat per aquest ajuntament l’any 
2008, i que el POUM actual va recollir en el seu moment.  
 
També volem informar-vos que està previst que en breu, això no podem dir en quina data 
exacta, però que sí que ja han presentat i tenen llicència, començaran les obres per a la 
construcció de dos blocs plurifamiliars aïllats, amb garatges i trasters, 18 habitatges en total i 
40 places d’aparcament, a la baixada de l’església, cantonada amb la riera.  
 
Pel que fa al tema de personal, informar-los també que s’ha convocat una borsa de treball 
per a auxiliars administratius o administratives, per a contractacions temporals o possibles 
substitucions mitjançant concurs públic. Aquesta borsa de treball està publicada, aquesta 
convocatòria, perdó, al BOP, i el termini acaba el 20 de novembre. 
 
Comentar també i informar-los que el Sr. Gaspar, que estava treballant a la unitat tècnica, 
era un arquitecte extern, ha deixat de prestar els seus serveis a l’Ajuntament de Cabrera de 
Mar per jubilació. No sé quants anys portava, però em sembla que portava molts anys, no? 
Ara se m’ha acudit que no sé quants anys, però molts. Bé, ho ha fet per jubilació. 
 
El Sr. Joan Rafael, que aquesta persona feia serveis, prestava serveis al cementiri i al castell 
de Burriac, ha renunciat a les seves funcions per accedir a la plaça de conserge al pavelló.  
 
Hi ha accedit a través de la borsa de treball, fins que es cobreixi definitivament la plaça. Està 
ara en substitució.  
 
I em sembla que no tinc cap més informació.  
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Gràcies, Núria. Donem ara la paraula a l’Enric Mir, 
regidor d’Obres, Serveis, Sostenibilitat, Comunicació i Participació Ciutadana. Endavant. 
 
El Sr. Enric Mir Nuet del grup municipal d’ERC manifesta que gràcies, Jordi. Bé, us informaré 
de quatre coses. La primera és que ja s’han començat, com cada any, les feines de poda de 
l’arbrat municipal. Aquest any va començar el dilluns i està previst que acabin a mitjans de 
gener. Es farà una actuació sobre 1.100 i pico arbres, i s’ha començat aprofitant, no sé si heu 
vist que hi ha obres aquí, davant de l’ajuntament i el centre del poble, que ara us informaré 
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bé perquè tothom sàpiga el que estem fent, perquè la gent ho pregunta i així us informarem 
bé. Llavors, hem començat aquí, aprofitant que estava tancat, per podar els arbres, podaran 
aquí i faran el que sempre es fa. Començaran per la part del Pla de l’Avellà i aniran pujant 
per la resta del poble. I aquest any excepcionalment, que no és de la poda però que 
coincideix, vam aconseguir una subvenció perquè al poblat ibèric que hi ha a baix del castell 
de Burriac es fes una actuació de matolls i de poda d’arbres, que això farà que serveixi per al 
tema forestal i per netejar tot el sotabosc, i també per poder-lo fer més visitable i a nivell 
arqueològic es pugui aprofitar més aquesta riquesa arqueològica que tenim a la zona. 
Aquesta és una. 
 
La segona és les obres aquestes de millora del centre del poble. He demanat que em facin 
un resum una mica explicatiu perquè, clar, això durarà 9 setmanes, esperem que ens ho 
portin els reis, perquè és justament quan acaba, i el que es farà serà el següent. “Constitueix 
l’objecte d’aquest projecte el de definir i valorar la solució adoptada per satisfer les 
necessitats de mobilitat i accessibilitat, urbanitzar i pavimentar els carrers de l’àmbit i alhora 
solucionar problemes de drenatge, clavegueram, enllumenat, mobilitat i senyalitzacions. La 
solució que s’ha adoptat és la següent: enderroc i demolició dels diferents elements dintre de 
l’àmbit de la vialitat”, que és el que estan fent ara, “obres de pavimentació dels diferents 
àmbits, ampliació de voreres amb una amplada superior a la major part de l’obra d’1,8 
metres, plataforma única al tram de davant de l’ajuntament i al carrer Vilardaga, una nova 
instal·lació d’enllumenat, sanejament i aigües pluvials, una nova senyalització i tota la 
reposició de mobiliari. 
 
La descripció de les obres és la següent: el via té dues zones ben diferenciades, una que és 
l’avinguda Pare Jaume Català, davant de l’ajuntament, i al carrer Vilardaga s’ha optat per 
una plataforma única.” Tot el que és una plataforma única. “No es troba al mateix nivell la 
vorada i el vial. La segona és que l’avinguda Pare Jaume Català, més amunt de l’ajuntament, 
la vorera diferenciada del vial per un desnivell de 14 centímetres.” Això són les dues 
descripcions de com es farà. “Els criteris per als vials de nova creació tindran la següent 
distribució: menys de 2 metres de vorera, 6 metres de vials per a vehicles, zona 
d’aparcament o parada de bus de 2,2 metres, una zona enjardinada d’aproximadament 1 
metre, i una vorera de menys de 2 metres. Menys o igual a 2 metres. 
 
El paviment de la vorera serà de llosa de formigó, la vorada serà de pedra granítica 
escairada, i l’enllumenat formarà part d’una columna de 7 metres d’alçada amb un 
enllumenat de 35 vats de llum led.  
 
És un pressupost que estava pressupostat per a les inversions d’aquest any de 217.000 
euros, l’adjudicatari ha sigut l’empresa FER3, s’ha adjudicat per uns 167.000 euros, que 
significa una baixada de quasi un 23 per cent, i a més a més, dintre de la licitació, l’empresa 
ha donat unes millores que són les següents, per valor quasi de 20.000 euros, que és 
millores en el clavegueram”, que aquesta part d’aquí no té clavegueram i és molt important, 
“voreres fora de l’àmbit, i millores en jardineria.”  
 
Com us he comentat, està previst que duri 9 setmanes, i les obres van començar el 30 
d’octubre. Podeu comptar i ja veureu com arribem a Reis.  
 
Una altra noticia és que una de les coses que es van inaugurar és el lavabo del cementiri. Si 
algú ha anat al cementiri, veurà que hem donat un nou servei, que és un lavabo. Abans hi 
havia un policlin que es posava a fora, que es llogava per a aquestes dates, i ara el que hem 
fet ham estat un lavabo que estarà tot l’any per a tota la gent que vagi al cementiri, per a la 
gent que tingui necessitats o per si algú es vol rentar les mans, i s’ha fet adaptat per a 
qualsevol persona.  
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I l’última és una altra inversió que estava prevista per a aquest any, que és la pavimentació 
del carrer Doctor Fleming, que s’havia d’haver fet molt abans, però quan vam començar a 
fer-ho, per un tema d’unes reunions amb l’Associació de Veïns del Pla de l’Avellà, van dir 
que seria bo, ja que aprofitàvem, com quan es va fer el carrer Rosari, també fer el tema de la 
vorera, perquè és una cosa que s’havia demanat de feia molts anys, i mirar-ho. 
 
Clar, per nosaltres en la inversió això no s’havia previst. Llavors, el que hem fet ha sigut 
intentar buscar a veure com ho podíem fer, ajustar el màxim possible, i al final hem 
aconseguit dividir-ho en dues partides, fer l’obra de la inversió, i a través de Vies Públiques 
aconseguir també que es faci la vorera.  
 
Això començarà cap a finals d’aquest mes, abans potser que acabi el mes, llavors es farà 
tota la pavimentació, es farà la vorera de la part de muntanya perquè tingui l’amplada 
suficient, i també s’aprofitarà i es farà el tros que hi ha de la Rambla Vinyals al final, que hi 
ha com unes pedretes, també es pavimentarà perquè allò sempre molesta molt a la gent.  
 
I això és, de moment, la informació. Gràcies. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Gràcies, Enric. Només, ara que has dit això de les 
pedretes, molesta molt a la gent però fins fa 5 anys era sorra i fang. Vam posar pedretes, 
que era un pas intermedi, i ara es pavimentarà allà del tot. Anem millorant. Molt bé.  
 
Bé, per part meva informar-los de diverses coses. Primer, informar-vos i convidar-vos a tots i 
totes a la inauguració del Centre d’Atenció als Visitants, que està aquí, a Can Benet, al 
costat del Clos de Can Benet, a sota, just, del gimnàs de la piscina, que serà el 18 de 
novembre. El 18 de novembre, a les 12, farem la inauguració, tot i que ja està funcionant 
farem la inauguració, l’acte d’inauguració oficial. Hi haurà una teatralització, un acte 
ambientat en l’època romana, i després aprofitarem per fer la presentació més breu que 
puguem del Pla estratègic de turisme, allà mateix, i finalitzarem aquest acte d’inauguració 
amb un aperitiu al qual, com dic, tothom està convidat.  
 
També informar-vos que al mes d’octubre es va tancar amb una taxa d’atur del 7,03 per cent. 
Estem parlant de 146 persones, és a dir, pràcticament la mateixa quantitat, no ens movem 
d’aquí des de fa uns mesos, 146 persones aturades al municipi. 
 
Informar-vos també que va finalitzar els seus serveis ara fa una o dues setmanes l’assessor 
que teníem en Hisenda, que era un càrrec eventual contractat el darrer any, la finalitat del 
qual va ser posar en ordre, per dir-ho d’alguna manera, així, planera però molt realista, tot el 
departament, tot l’àrea de Gestió Econòmica de l’ajuntament. Aquesta persona, que va ser el 
Jesús Sierra, que ens ha fet molt, molt bona feina, i a qui li vull agrair públicament la seva 
tasca, el que ens ha fet és redreçar tot l’àrea de Gestió Econòmica, i pensem que ara 
comencem una nova etapa, que sumada al fet que ja tenim nou secretari i interventor, també 
de manera continuada i a plena dedicació, doncs, segur que farem les coses molt bé. Hi ha 
molts canvis dins de l’àrea de Gestió Econòmica i ens hem d’acostumar tots a aquets canvis 
que s’han anat implementant, però és necessari, per normativa, i també per qualitat de 
treball.  
 
I després, també informar d’una cosa que informem cada any per aquestes dates, perquè a 
diferència d’altres municipis –fins ara, l’any que ve sí que ho farem– no fem el ple 
d’ordenances, que es fa al mes d’octubre, llavors, no es debat, no es discuteix si puja l’IBI o 
no puja l’IBI, les taxes, etcètera, doncs, dir-vos que de cara a l’any 2018, un any més i ja van 
bastants, es mantindrà congelat l’IBI i també les taxes. Per tant, per a l’any 2018, tal com 
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s’havia compromès el govern i tal com anem complint any rere any, es congela l’IBI i les 
taxes. 
 
I bé, dit això, donem la paraula als diferents grups, per a precs i preguntes. Comencem per la 
regidora no adscrita, María José Cortada. Quan vulguis. 
 
La Sra. Maria José Cortada Manchado regidora no adscrita manifesta que bon vespre. Jo 
tinc diversos temes i diverses preguntes. Hi ha alguna petició que m’ha tramés algun veí, per 
exemple, com és la necessitat de donar visibilitat a la sortida del carrer Maragall i baixada de 
la pista de bàsquet, és a dir, carrer Maragall, que és precisament on viu la meva germana, 
però no és una petició que m’hagi tramès ella, però també hi està d’acord, i és que quan 
surts per agafat l’avinguda 11 de setembre, has de treure el morro bastant al carrer. Per tant, 
sí que, bé, han dit a veure si es podia posar un mirall que ens donés aquesta visibilitat. 
 
Després, ja sé que és molt possible que en algun ple es donés aquesta informació, però sí 
que si algú pot explicar a l’edifici del carrer Trinquet, que s’està construint ara, hi ha una 
alçada d’uns tres pisos i, a més a més, sembla ser que hi havia una petita zona que era de 
l’ajuntament, etcètera. Bé, doncs, a veure en aquesta zona què s’ha fet, com és que l’edifici 
està..., se l’ha menjat. Vaja, si en algun moment es va explicar, recordar-ho per qui no tingui 
la informació.  
 
Després, també vull recordar que m’ha arribat una subvenció, que li volia preguntar també al 
Sr. Mir, perquè és de Serveis a les Persones, una ampliació que hi ha sobre la subvenció 
dels desfibril·ladors. Sé que aquest any es varen demanar 5, es va donar només la 
subvenció per a 1, però que ara ha arribat un document de la Diputació de Barcelona en el 
qual s’insta a què puguem demanar aquesta ampliació de subvenció abans del 31 de 
desembre. No sé si... Li volia recordar, per si no ho sabia. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé... 
 
La Sra. Cortada manifesta que no, no he acabat, tinc diverses coses. Perdó, eh?  
 
Després, dins de Serveis a les Persones, es va iniciar el Pla de drogodependència, que 
estava dins del que era el Pla de salut. Volia saber com està el desenvolupament d’aquest 
pla de drogodependència, aprofitant, que no sé si ho tenen previst, que hi ha aquesta 
setmana de la sensibilització de l’alcohol entre el 13 i el 19 de novembre. M’agradaria veure 
com està aquest tema. 
 
Després, volia també demanar un recordatori que quines són les obres que s’estan fent, el 
Sr. Enric Mir ja ens ho ha explicat, per tant, ja ho tenim.  
 
Després també volia comentar un tema que ja m’afecta a mi personalment, i és que des del 
mes de juny, en què vaig estar cessada per diversos motius, dels quals parlarem i recordaré 
una miqueta, però des d’aquest mes de juny fins el moment, a Ràdio Cabrera s’ha estat 
parlant, perquè els diferents regidors i els diferents regidors del govern, l’alcalde i tal, tenen 
el seu espai per explicar tot el que passa en aquest poble. S’ha parlat en totes les 
convocatòries sobre el tema que ha provocat que jo hagi estat cessada i sigui una regidora 
no adscrita, sense donar-me l’oportunitat de poder..., que trobo això també una cosa molt 
poc transparent, tant que s’obren la boca de transparència, no?, i a mi m’agradaria, doncs, 
deixar en acta que no he tingut aquesta possibilitat, jo encara no he pogut, des del mes de 
juny fins ara, anar a la ràdio a respondre sobre tots els comentaris que s’han anat fent sobre 
aquest tema. És una qüestió que volia deixar palesa aquí, davant de tots. 
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Segueixo amb el tema. Sé que ara ells em van dir que, bé, que estava ja tot programat 
perquè això entra dins d’unes comissions, etcètera. Que el fet de ser regidora no adscrita és 
una qüestió nova, també és nova per a mi, però no és l’excusa que s’ha de fer, per això, 
perquè s’ha de reprogramar. Durant quatre mesos crec que hi ha hagut temps suficient. 
 
Per una altra banda, crec que, he de comunicar també, perquè m’ho han comunicat, m’ho 
han comunicat a les 4:30 o les 5, no sé si sabeu que en el ple del 14 de setembre es va llegir 
un dictamen. Un dictamen que va ser encarregat per part dels membres del govern, varen 
encarregar un dictamen sobre els possibles delictes que jo havia comès. Aquest dictamen 
l’havien de presentar a fiscalia. De moment encara no està presentat, però avui he rebut una 
carta, una notificació, i que jo vull explicar aquí ara, i és que diu que han rebut la factura de la 
impremta, que és un dels motius pels quals se m’acusa a mi de possibles malversacions en 
grau de temptativa. I em diu que s’ha rebut de la impremta d’Argentona una factura per 
import de 5.182. Li dic que és correcta, perquè aquest va ser el pressupost que em va fer. 
 
Dins d’això em diu que no es van fer les comprovacions, atès que l’encàrrec no va fer el 
circuit de la despesa. Bé. Amb aquest assessor, que ara ja no hi és, va haver-hi una sèrie de 
canvis. Això que no va seguir el circuit de la despesa, jo explico el circuit de la despesa. Es 
demana un pressupost –en vaig demanar tres, i vam escollir un, que és la impremta 
d’Argentona, d’aquests tres. Aquest pressupost es va enviar. Dins d’aquest pressupost 
s’havia demanat també una subvenció a la Diputació de Barcelona, que jo em vaig 
assabentar que estava concedida en el mes de maig, val? El pressupost es va enviar a 
Comptabilitat. 
 
El problema va ser que el Sr. de la impremta no va entendre que havia d’esperar a què se li 
donés un número. Evidentment, en aquell moment al pressupost diari no hi havia i, per tant, 
s’estava esperant una ampliació de crèdit. És a dir, el circuit de la despesa, en què hi va 
haver uns canvis de manera de fer, des del gener fins al maig, diferents, que van provocar 
també un altre tema que no ve aquí al cas, doncs, és per dir-li que sí, que es va fer el circuit 
de la despesa. No sé si era del tot correcte, perquè realment era un tema que es feia nou, 
però va anar d’aquesta manera. 
 
Per una altra banda, aquest, que és el tema que la factura de la impremta, clar, no es va 
pagar. Aquest Sr. va fer una feina, una feina que jo vaig demanar i, per tant, considero que 
ha de cobrar, a part del que vingui tot després.  
 
A part d’això, voldria també llegir un parell de coses, abans de llegir l’últim requeriment que 
m’han fet els meus advocats, d’acord? Abans de fer-ho vaig a llegir quatre punts del que jo 
havia de fer, llegir el 14 de juliol, per explicar tot el que estava en aquesta problemàtica i que 
no vaig fer perquè són 13 pàgines. I evidentment no vull cansar el públic, però sí que 
d’aquestes 13 pàgines llegiré quatre punts.  
 
Un és que, inherents amb l’encàrrec de gestió de les facultats de promoció econòmica... 
 
El Sr. alcalde manifesta que perdona, disculpa un moment. Aquest apartat diu informacions, 
precs i preguntes.  
 
La Sra. Cortada manifesta que sí, jo estic informant. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que jo demanaria que ens fessis preguntes, nosaltres les contestem, 
o precs, peticions i demés. No podem convertir el ple...  
 
La Sra. Cortada manifesta que ara, ara. 
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El Sr. Alcalde manifesta que perdona, el ple específicament té la seva reglamentació... 
 
La Sra. Cortada manifesta que és que ara et faré les preguntes. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que no, doncs, fes les preguntes directament. El que no podem fer 
és declaracions personals o de partit o de grup... 
 
La Sra. Cortada manifesta que bé, el dia 14 de juliol aquí van haver-hi moltes declaracions. 
Permeti’m un segon, serà curt.  
 
El Sr. Alcalde manifesta que el dia 14 de juliol es tractava aquest punt. 
 
La Sra. Cortada manifesta que és una informació de la que al darrere vindrà una pregunta. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que no. Jo li demano que sigui concisa, si us plau, perquè el ple no 
contempla la possibilitat que una persona comenci a explicar... 
 
La Sra. Cortada manifesta que no llegiré 13 pàgines, no pateixi. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que és igual, ni 13 ni 14. Dos minuts li dono, si us plau. Gràcies. 
 
La Sra. Cortada manifesta que val. Doncs, si trigo quatre, hauràs d’esperar. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que no, la tallaré als dos minuts, ja li dic ara. La tallaré als dos 
minuts.  
 
La Sra. Cortada manifesta que “inherents a l’encàrrec de gestió de les facultats de promoció 
econòmica, que inclou Turisme, i que he estat realitzant durant aquest temps, i a 
l’organització de la fira bianual de Cabrera de Mar. Tenint en compte el programa 
d’intencions de Convergència i Unió en aquell moment, que va figurar al butlletí de 
l’ajuntament del 2007, on s’assenyalaven, entre altres, directrius d’aconseguir un turisme 
selecte i de qualitat, i beneficiar l’economia de Cabrera, i com igualment diu el Pla estratègic 
de turisme aprovat el passat mes de maig, amb 10 vots a favor, etcètera, i amb l’objectiu 
d’aportar d’aquesta forma beneficis econòmics per al comerç, la restauració i el mateix 
ajuntament, i per tant, a tots els ciutadans, vaig posar-me amb entusiasme en les tasques 
d’organització d’aquesta fira, vetllant i aprofitant perquè el patrimoni arqueològic de Cabrera 
lluís el millor. 
 
Amb la intenció de realçar les restes de Can Benet, vàrem decidir instal·lar les parades de la 
fira al carrer de la Riera. Vaig demanar ajuda a la regidoria de Cultura, per tal de poder 
exhibir restes arqueològiques al local on s’instal·laria l’oficina de la fira. Inclús, per captar 
més visitants en general per a Cabrera, estaria molt bé editar una guia amb el nom de la fira, 
que inclús podria servir per a informació de les visites guiades que es realitzen durant tot 
l’any.  
 
Vaig demanar una subvenció inclús a la Diputació de Barcelona, dins del catàleg de serveis 
del 2017 per fer publicacions. Vaig estar molt feliç i contenta, la veritat, quan ens varen 
concedir els 5.000. De fet, d’aquests 5.000 s’havien de gastar 17.” Això és un full. 
 
El següent. “Doncs, bé, amb relació a aquest llibret-guia que ha causat la meva destitució 
com a regidora municipal, i tots els problemes que ha comportat, vull llegir que, primer, 
aquest llibret-guia es va editar en nom de l’ajuntament, sí, i es va fer constar també el nom 
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de la Diputació de Barcelona, sí, ja que aquesta administració provincial va donar aquesta 
subvenció...” 
 
El Sr. Alcalde manifesta que hauria d’anar acabant, si us plau.  
 
La Sra. Cortada manifesta que “... per a l’edició de publicacions turístiques de caire 
innovador a la fira, essent aquest llibret-guia una d’aquestes publicacions. Es va considerar 
fer constar el nom del meu marit com a coordinador, als efectes que alguna persona es 
responsabilitzés de la qualitat dels continguts...” 
 
El Sr. Alcalde manifesta que hauries d’anar acabant, si us plau. 
 
La Sra. Cortada manifesta que sí, ara acabo. “I sense que això vingui a pressuposar que 
s’hagi volgut beneficiar a un familiar, com s’ha volgut fer creure, sinó que ha estat tot al 
contrari.” 
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. D’acord, gràcies.  
 
La Sra. Cortada manifesta que “L’edició del llibret no es va...” 
 
El Sr. Alcalde manifesta que té algun tema més o passem a contestar-li els temes que... 
 
La Sra. Cortada manifesta que un segon, no he acabat. Em falten dos punts, no he acabat. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que no, no, perdoni. Perdoni, Sra. Cortada... 
 
La Sra. Cortada manifesta que “L’edició del llibret no es va ocultar, tota vegada que en una 
reunió de l’equip de govern vaig explicar...” 
 
El Sr. Alcalde manifesta que Sra. Cortada, perdó, el ple el dirigeixo jo, i ja li he dit que li 
donàvem el temps que li donàvem. Els polítics estem per obeir el que ens demana a la gent, 
i la gent ens demana, si us plau, que no pot ser que a cada ple haguem d’aguantar tota la 
pel·lícula dels fets ocorreguts, que ja s’han parlat. I la intenció nostra era no tornar-la a parlar 
mai més. No pot ser que a cada ple vostè... 
 
La Sra. Cortada manifesta que val. Sr. Alcalde, vostè no vol parlar mai més, però vostè va 
llegir en públic un dictamen en el qual se’m feien acusacions molt greus.  
 
El Sr. Alcalde manifesta que perdó, perdó. Dictamen, i li contesto el que ha dit, dictamen que 
va demanar vostè. 
 
La Sra. Cortada manifesta que sí. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que ah, és que això no ho ha dit! Ha dit que el vam demanar 
nosaltres. A petició seva. 
 
La Sra. Cortada manifesta que no, no, perdó, no em lii. Jo no li vaig demanar... 
 
El Sr. Alcalde manifesta que tranquil·litzi’s, si us plau.  
 
La Sra. Cortada manifesta que no, jo estic molt tranquil·la. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que no... 
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La Sra. Cortada manifesta que vostè és un mentider. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que no. Li retiro la paraula, si us plau. Li retiro la paraula.  
 
La Sra. Cortada manifesta que no, simplement li vaig dir... No, simplement li vaig dir... 
 
El Sr. Alcalde manifesta que m’acaba de dir mentider, i li retiro la paraula. Ja està, s’ha 
acabat. 
 
La Sra. Cortada manifesta que home, clar. Perquè vostè m’està dient que el vaig demanar jo. 
El va demanar vostè, inclús en públic.  
 
El Sr. Alcalde manifesta que li retiro la paraula. O es retracta o li retiro la paraula. 
 
La Sra. Cortada manifesta que no em retracto. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que doncs, té la paraula el Sr. Daniel Meroño. Quan vulguis, si us 
plau.  
 
La Sra. Cortada manifesta que primer, perquè també li he demanat el preu que ha costat a 
l’Ajuntament de Cabrera, i que som tots, d’aquest dictamen que va encarregar. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que gràcies, Sra. Cortada. Molt agraït. Sr.Meroño, és el seu torn. 
 
La Sra. Cortada manifesta que no, no, és que he de llegir una altra cosa. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que és el torn del Sr. Meroño, si us plau. 
 
La Sra. Cortada manifesta que què passa, no té ganes de sentir el que realment és? 
 
El Sr. Alcalde manifesta que no, estem cansats de sentir la seva pel·lícula, que l’està 
reconstruint sempre marxa enrere. Sr. Meroño, del Partit dels Socialistes de Catalunya, si us 
plau. 
 
La Sra. Cortada manifesta que una altra cosa, vull fer-li una altra pregunta. En el passat ple 
del 14 de juliol, en el Grup de Gent per Cabrera es va fer una petició que encara no està 
contestada, que m’agradaria que també contestés, perquè entra dins del que és 
transparència. Va parlar d’”Estratègia Local”, que a mi em va ser..., la veritat, em va agafar 
per sorpresa, i m’agradaria que contestés la pregunta, què és això d’”Estratègia Local”, i per 
què es paguen aquests preus, i l’informe sobre això. Gràcies. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Sr. Meroño, endavant, quan vulgui. 
 
El Sr. Daniel Meroño Lombera del grup municipal del PSC manifesta que sí, no, la pregunta 
no la contesta? 
 
El Sr. Enric Mir Nuet regidor del grup municipal d’ERC manifesta que jo vull contestar una 
pregunta que ha fet de la ràdio. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que si vol contestar l’Enric? Sí. 
 
El Sr. Mir manifesta que sí, a veure, el tema de la ràdio. El tema de la ràdio, hi ha una 
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comissió de la ràdio, es reuneix dos cops a l’any, val? La primera reunió va ser al mes de 
febrer i es reuneixen tots els grups polítics que hi ha a l’ajuntament, llavors, es marquen una 
sèrie de programacions, el César, que és la persona de la ràdio, ens explica al programa el 
que hi ha previst, i es fan aquestes reunions. Es fan dues, una al febrer i una a l’octubre, val? 
Llavors, a la del febrer ja estava tot programat i tot fet. Val. Llavors, es va fer la de l’octubre. 
La de l’octubre es va convocar la setmana passada, o fa dues setmanes? La setmana 
passada? La setmana passada. I el César es va posar indisposat. Però indisposat que no va 
poder venir. Va aguantar fins a les 3 i es va haver de suspendre. No es va suspendre perquè 
no la féssim... 
 
La Sra. Maria José Cortada Manchado regidora no adscrita manifesta que no, no, és que ja 
he dit el que tu em contestaries.  
 
El Sr. Mir manifesta que deixa’m acabar, que t’ho explico. 
 
La Sra. Cortada manifesta que sí, però és que aquesta no és la resposta adequada a això. 
 
El Sr. Mir manifesta que bé, jo et dono la meva resposta. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que la resposta és molt senzilla: està prevista la participació dels 
grups.  
 
El Sr. Mir manifesta que puc parlar jo? 
 
El Sr. Alcalde manifesta que espera un moment, Enric. Si em torna a faltar al respecte s’ha 
acabat, li dic de debò. (Veu de fons.) I tant, i tant que m’està faltant al respecte. 
Constantment. 
 
La Sra. Cortada manifesta que per què? Estic fent... 
 
El Sr. Alcalde manifesta que per les cares que m’està posant.  
 
La Sra. Cortada manifesta que home, clar, perquè vostè m’està dient... 
 
El Sr. Alcalde manifesta que no, no, jo li estic contestant. Com a mínim el que ha de fer és 
escoltar-me quan estem contestant el que vostè ha preguntat. Com a mínim, d’acord? 
 
La Sra. Cortada manifesta que és que ja li he dit la resposta que em donaria. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que no, no la sap, no la sap. Esperi’s. Està previst per a grups 
municipals. Vostè no és un grup municipal, per tant, si ho hem de canviar, s’ha de canviar a 
la comissió de seguiment de la ràdio, que fins ara no s’ha produït. I vostè diu que hi ha hagut 
moltes intervencions. No, hi ha hagut una roda d’entrevistes. Vull dir, com a molt, si es 
decideix entre tots que vostè pot intervenir i en quines condicions, s’haurà perdut una roda 
d’entrevistes només, una –una. D’acord?  
 
No, no contesti que li he retirat abans la paraula. Mentre vostè mantingui que jo sóc 
mentider, vostè no té la paraula, ja ho sap.  
 
La Sra. Cortada manifesta que home, i tant que la tinc, perquè vostè... 
 
El Sr. Alcalde manifesta que no la té. 
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La Sra. Cortada manifesta que i tant que la tinc. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que bé, si us plau, que algú vagi a avisar a seguretat. Clar, és que... 
 
La Sra. Cortada manifesta que escolta’m, per favor. Em sembla que no... 
 
El Sr. Alcalde manifesta que si dic que no té la paraula és que no té la paraula. Que no ho 
entén? 
 
La Sra. Cortada manifesta que però és que jo li vull respondre al que m’està dient. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que no té la paraula. No té la paraula. 
 
La Sra. Cortada manifesta que per què? 
 
El Sr. Alcalde manifesta que vostè ha fet les preguntes, li contestem, i passa la paraula al 
següent. 
 
La Sra. Cortada manifesta que però és que no està contestant la pregunta. Jo no li he 
preguntat això. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que i tant, li ha contestat l’Enric i li hem contestat nosaltres. 
 
La Sra. Cortada manifesta que jo no li he preguntat això, jo li estic dient que tots els regidors, 
tant vostè com els del govern com els de l’oposició, etcètera, des del mes de juny han estat 
conversant i parlant del meu tema... 
 
El Sr. Alcalde manifesta que una ronda d’entrevistes, una.  
 
La Sra. Cortada manifesta que no, una ronda... Bé, jo li diré exactament la quantitat i tots els 
comentaris. Ja li portaré. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que una. Una vegada cada un.  
 
La Sra. Cortada manifesta que no ha estat una.  
 
 El Sr. Alcalde manifesta que sí senyora. 
 
La Sra. Cortada manifesta que bé, des del mes de juny al mes de novembre, no sé si serà 
una o dues, és igual, quatre mesos en què els primers quinze minuts han estat parlant 
d’aquest tema. 
 
 El Sr. Alcalde manifesta que d’entrevistes a grups polítics, una. 
 
La Sra. Cortada manifesta que no he tingut cap possibilitat de donar una resposta. És l’únic 
que volia dir. 
 
El Sr. Mir manifesta que a mi em consta que t’han dit que quan vulguis anar a la ràdio estàs 
convidada. Em consta. 
 
La Sra. Cortada manifesta que no, no. Evidentment, com a ciutadana lliure pot anar 
qualsevol, i és el que em van dir, però no és aquesta la qüestió. 
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El Sr. Mir manifesta que val, però això no es pot decidir, no ho pot decidir unilateralment 
ningú, Putxi, ho han de decidir tots els grups polítics que participen a la comissió de la ràdio, 
és un tema de formulisme, i això estava previst fer-ho, i tu també estaves convocada, i entre 
tots es decidia quina manera d’articular aquesta cosa que no estava prevista dintre de 
l’ordenament. I això s’havia de fer la setmana passada. Si això no hagués passat, es culpa 
tuya, César, por ponerte enfermo, si no hagués passat això ja estaria aquest tema resolt, 
perquè si haguéssim tingut consens i tothom hagués estat d’acord amb què haguessis tingut 
un temps, no estaríem parlant d’això. És així. 
 
Els reglaments estan per complir-los, Putxi, i s’ha de fer ben fet. No pots fer coses 
unilaterals.  
 
La Sra. Cortada manifesta que a mi se m’ha negat i no se m’ha respectat els principis 
d’audiència i de contradicció.  
 
El Sr. Alcalde manifesta que queda clara la seva queixa, queda clara i no té raó, però queda 
clara. Passem la paraula al Sr. Meroño, si us plau. 
 
El Sr. Daniel Meroño Lombera regidor del grup municipal del PSC manifesta que bé, jo, per 
rebaixar una mica la tensió, momentàniament, després la tornaré a apujar, i per redimir-me 
pel comentari d’abans del Sr. Abel, com que avui és el seu últim ple, jo personalment... (Veus 
de fons.) Ja, però tindrem dret a la paraula? Ens podrem acomiadar d’ell? Sí? Val. 
 
Bé, llavors, apugem la tensió. Estem a mitjans de novembre i no sabem res dels 
pressupostos. I ja és el tercer any, anem dient-ho, i les formes són tan importants com el 
fons, a l’octubre ja s’ha de començar a parlar, en parlem, i vostè, Sr. Alcalde, ha anunciat que 
el congela l’IBI. Bé, això és una mesura que va lligada als ingressos i, per tant, als 
pressupostos. Que vostès són un govern en minoria i que si... Que no passa res, eh?, ara 
després li diré una altra cosa. Independentment que estigui en minoria o majoria, si està en 
minoria jo crec que encara més, jo tinc coses a dir, propostes. Llavors, no sé què estem 
esperant amb el tema dels pressupostos. Això per una banda. 
 
L’altre, que també va lligat al tema de la minoria o no minoria, és el tema del teatre. És un 
tema que està congelat a nivell urbanístic, no pas tècnicament perquè ja ens va dir en una 
comissió d’obres que l’ajuntament havia contractat un avantprojecte, via Diputació de 
Barcelona s’estava executant una avantprojecte de rehabilitació del teatre, per tant, 
tècnicament segueix endavant, però políticament està congelat i urbanísticament està 
congelat. 
 
A nivell contractual vostè ens va proposar reprendre les negociacions amb la cooperativa per 
modificar alguns aspectes del conveni. No sé com està aquest tema, però d’aquests dos 
punts, tant el dels pressupostos com el del teatre, jo el que li vull dir és que, i li dic 
sincerament, no tingui por d’estar en minoria. Jo li tendeixo, i em consta que altres grups 
també li han dit, podem parlar-ho tot: Pressupostos, teatre. Si la moda és estar en minoria, si 
Barcelona està en minoria, si Mataró està en minoria. No passa res, i, de fet, és un canvi de 
paradigma polític en el qual tothom participa. Ara, o s’està en minoria o es té, que és pel que 
jo advoco o jo faria, consensos molt amplis en els ajuntaments, tipus Premià de Dalt, que ja 
el vaig posar d’exemple, és un company seu que sense tenir la necessitat ha incorporat 
regidors del PSC, i fins i tot els manté ara, en aquests moments tan difícils els està mantenint 
i tenen, doncs, no sé si són 8 o 9 regidors a Premià de Dalt. No passa res, això és una opció 
que és la que a mi m’agrada, però la política en minoria es pot executar i podem arribar a 
pactes puntuals, i jo li tendeixo la mà a què ho fem. 
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Un altre punt. M’ha cridat l’atenció, d’aquest ajustament pressupostari que hem fet al principi, 
que sobraven 6.000 euros de l’escola –6.000 euros de les escoles. Jo també vull fer una..., 
que això va lligat, és un tema de pressupostos al final. Em crida l’atenció perquè hi ha unes 
necessitats a l’escola, hi ha una claríssima, per exemple, que és el tema de la temperatura. A 
l’estiu a les classes d’infantil s’assoleixen temperatures de més de 30 graus, i tant els 
mestres com els nens ho passen molt malament a l’estiu, i els estius cada vegada són més 
llargs. Llavors, clar... I tenen estudis, eh? Fins i tot han fet estudis energètics i tenen 
mesurada la temperatura, i diuen que han parlat amb vostès, no sé si amb l’Enric o amb la 
Montse, no sé si es parla això en el consell, no ho sé. El fet és que jo sento ja fa anys que fa 
molta calor i que ho passen molt malament a l’estiu. Clar, amb 6.000 euros, això dóna per a, 
no sé, un parell o tres d’aules, de posar splits d’aire condicionat. No sé...  
 
La plaça Salvador Espriu, del Pla de l’Avellà. Aquí, no sé, perquè jo sento de tot. Hi ha gent 
que diu que allà hi ha un projecte de remodelació. No està en els pressupostos, per tant, 
entenc que està en els pressupostos de l’any que ve. Que hi ha un projecte de remodelació 
ja previst. L’Enric també deia que si allà hi ha un tema de jardineria quan vam anar a veure-
ho, “no, no, aquí farem un tema de jardineria”. Després altres persones em diuen: “No, tal...” 
L’associació de veïns també planteja... Llavors, bé, si ens pot aclarir si realment hi ha un 
projecte previst o no hi ha un projecte previst per a la plaça Salvador Espriu.  
 
I de moment, ja està. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Bé, agraeixo la mà estesa i el tranquil·litzo en el sentit 
que no tingui cap temença que estiguem fent els pressupostos sense dir res. No. Ja he dit 
abans que hem tingut un any assessor d’Hisenda, l’assessor d’Hisenda ha preparat 
l’estructura del nou pressupost, desglossant algunes partides, passant partides que estaven 
a una regidoria a una altra, etcètera. Hi ha una nova estructura, suposo que en base a la 
legislació i la normativa, i això ens ho va entregar tot just la setmana passada. I aquesta 
setmana jo m’estic reunint individualment amb cadascun dels regidors, espero tancar-ho 
demà amb la Núria Pera, i després quedarà la reunió amb mi mateix. I un cop tinguem totes 
les regidories i la primera proposta de despesa, que sap que molt no pot variar però vaja, 
alguns canvis hi pot haver, sabrem quin volum d’inversions podem afrontar, i jo tenia previst 
preguntar-los a vostès a veure quines aportacions tenien previst fer, i tenir, com fem sempre, 
i aprofito per dir que això poquíssims ajuntaments ho fan, la reunió individual on jo els 
explico, partida per partida, quins canvis hi ha, el perquè dels canvis, etcètera, cosa que, 
repeteixo, no es fa a pràcticament cap ajuntament. Perquè la meva intenció és seguir-ho 
fent, malgrat que a vegades ho faig i, sense tenir una resposta, després em trobo amb el vot 
contrari al pressupost en el ple. Però tot i així, la meva moral és alta i la meva confiança 
també i, per tant, tindrem aquesta reunió individual on explicarem cada partida, el perquè del 
moviment de cada partida, i estem oberts i estic obert des d’aquest moment a qualsevol 
aportació, sobretot de capítol 6, d’inversions. La resta és difícil de moure perquè són els 
propis regidors els que coneixen, evidentment, quines són les necessitats de cadascuna de 
les partides. Però el motiu pel qual..., que no hi ha retard, eh?, perquè la previsió és anar 
dins del mes de desembre, abans de festes lògicament, per tant estem, entenc, a temps de 
fer-ho, no estem malament. 
 
El Sr. Meroño manifesta que aquesta discussió la tenim cada any. Vostè diu això però jo li dic 
que al mes d’octubre hi ha uns altres ajuntaments que ja tenen reunions amb els altres grups 
municipals, que també participen de l’acció de l’ajuntament. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que no, però jo li vaig dir que això són els grans, de més de 20.000 
habitants, que han de fer l’aprovació inicial, etcètera. És diferent. El nostre és diferent, ja li 
dic, però que tindrem la reunió i tindrà temps. Bé, temps té tot l’any per pensar coses, i un 
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cop conegui el detall... Això no ha de ser cap problema, Dani. 
 
El Sr. Meroño manifesta que sí. De fet, ja li avanço que les comissions d’obres, tots aquells 
aspectes que no són pròpiament de manteniment i que moltes vegades... Que ho deixo 
caure. Vull dir que rasqueu les actes de les comissions d’obres de tot l’any, perquè això 
també és una feina que puc fer jo, però Enric, moltes vegades tu has dit: “No, és que per a 
això necessitem pressupost.” (Veu de fons.) Ho teniu. A totes les comissions, totes les 
aportacions que hem fet. (Veu de fons.) 
 
El Sr. Alcalde manifesta que amb el micro, que no se sent, si no.  
 
El Sr. Meroño manifesta que jo em refereixo a agafar les actes de totes les comissions... 
 
El Sr. Enric Mir Nuet regidor del grup municipal d’ERC manifesta que sí, sí, prenc llista i 
anem mirant coses del que es pot millorar i poden encaixar-hi dintre. 
 
El Sr. Meroño manifesta que quan hem dit coses que no estaven dins dels pressupostos i 
que generaven una inversió nova, doncs, ara és el moment d’agafar allò i dir: “Ara que 
elaborem els pressupostos, agafem...” 
 
El Sr. Mir manifesta que quin seguiment s’ha fet durant l’any. 
 
El Sr. Meroño per manifestar que a part, tinc altres, eh? Tinc altres. 
 
El Sr. Mir manifesta que sí, i nosaltres també. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que val. Pel que fa al teatre, no sé, Núria, si vols també aquí... No 
pateixi que no estem fent res que no sàpiguen. Vam fer una primera reunió de tots els grups 
polítics, va venir un representant de cada grup –dues reunions vam fer, perdó, dues 
reunions– per veure quins punts hauríem de plantejar en una renegociació del conveni amb 
la cooperativa. Fruit de la segona reunió van sortir una sèrie de temes que consideren que 
s’han de renegociar, i abans de fer la reunió amb la cooperativa s’ha fet una reunió entre els 
tècnics d’una banda, de la cooperativa i tècnics i juristes nostres, per veure quines 
possibilitats hi havia en base al conveni que s’havia signat, i a la modificació puntual, que 
finalment no va prosperar en el seu tràmit en l’aprovació provisional. I això va ser la setmana 
passada i, per tant, ara estem pendents d’una..., no és un peritatge, com és diu? Una 
valoració del sòl... 
 
La Sra. Núria Pera Maltes regidora del grup municipal del PDeCAT manifesta que una 
valoració del sòl.  
 
El Sr. Alcalde manifesta que per saber la possibilitat que l’ajuntament assumís la titularitat 
d’aquell terreny, i un cop tinguem aquesta valoració, doncs, és quan ens reunirem, i ens 
reunirem amb la cooperativa, el representant que es va designar per part dels grups de 
l’oposició i els membres del govern que hi anem, per mirar de reprendre el tema. Vull dir que 
estem fent-ho tot amb absoluta transparència i comunicació. Vull dir, no estem fent res que 
no s’hagi dit. Això es va comunicar em sembla que a la comissió informativa de la setmana 
passada, no ho sé. Jo crec que ho vas dir tu això. Jo diria que sí. 
 
La Sra. Pera manifesta que jo diria que sí que vaig comentar, ara em falla la memòria, que hi 
havia una reunió tècnica, però ara em falla la memòria, no n’estic segura. Bé, una reunió 
tècnica que vol dir advocat i advocat de la cooperativa amb l’arquitecte de la cooperativa, 
advocat de l’ajuntament i arquitecte de l’ajuntament. 
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El Sr. Alcalde manifesta que arquitecte de l’ajuntament, sí.  
 
La Sra. Pera manifesta que no sé. No recordo si ho vaig comentar.  
 
El Sr. Mir manifesta que contesto una cosa. El tema de la plaça Salvador Espriu. Sí, hi ha un 
projecte de CORMA, però és un projecte important i s’havia de mirar a veure com encaixava, 
i també una de les coses que ens han demanat són aparells per a la gent gran, que puguin 
fer gimnàstica, i estem mirant a veure si podem fer per encaixar-los ja dintre, a part d’altres 
millores que es faran aviat. 
 
El Sr. Daniel Meroño Lombera del grup municipal del PSC manifesta que o sigui, que hi ha 
un projecte.  
 
El Sr. Mir manifesta que bé, hi ha un projecte de jardineria.  
 
El Sr. Meroño manifesta que amb qui? Com s’ha pagat el projecte? 
 
El Sr. Mir manifesta que amb CORMA. No hi ha un projecte. Ells fan un estudi, que ens el 
fan... 
 
El Sr. Sr. Meroño manifesta que és un pressupost. 
 
El Sr. Mir manifesta que és un pressupost, val? Que són els que han fet la rotonda aquesta 
que hi ha aquí, a l’entrada del sindicat, i arran d’això buscar una cosa de millora, que això va 
encaminat a buscar un tipus de jardineria més sostenible, menys consum d’aigua i anar 
canviant llocs en els que puguem fer menys manteniment i sigui més sostenible, perquè 
cada vegada el poble creix més, i la despesa de jardineria és més gran. Llavors, ells ens 
estan fent això.  
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Gràcies, Sr. Meroño. Passem la paraula al Sr. Antoni 
Abel, d’Alternativa Independent Cabrera de Mar. Endavant, endavant. 
 
El Sr. Antoni Abel Nuri regidor del grup municipal d’AI-CM manifesta que bé. Avui hem tingut 
un ple una mica mogut. Jo no vull posar tampoc més llenya al foc, el que sí... A veure, hi ha 
un tema que a mi... Ja li he dit abans –ja li he dit abans– hi ha un tema que ja li he dit abans, 
a la comissió, que és el problema dels coloms i els gats, al que és el carrer Montgat-
Trafalgar. Això es va dir fa ja més d’un any que s’arreglaria, però segueix igual. No sabem si 
hem fet alguna cosa pels coloms, perquè no vinguin, per espantar-los, jo què sé, el que es 
faci. Això, perquè no cridin... A veure, el que s’hagi de fer. Perquè si no es fa, cada vegada 
en tenim més, i tenim els carrers tots empastifats, en tota aquella zona està empastifat el 
terra. Si no plou... 
 
I l’altre tema és un tema de l’Enric. Perquè, a veure, fa un any i mig aproximadament em va 
recriminar que a la nau de Santa Margarida, on està GICSA, no s’havia fet la instal·lació de 
llum, o sigui, de comptadors, però... 
 
El Sr. Enric Mir Nuet regidor del grup municipal d’ERC manifesta que Santa Margarida no 
està definitivament recepcionada per la companyia elèctrica, per això no podem fer-ho. 
 
El Sr. Abel manifesta que tu em vas recriminar a mi perquè no ho havia fet, que la companyia 
ens volia sancionar i no sé què més, quan realment agafàvem la llum del nostre enllumenat, 
perquè la llum s’està agafant del nostre enllumenat.  
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El Sr. Mir manifesta que però s’ha d’agafar i s’ha de donar, si no, s’ha de fer un provisional 
d’obres perquè encara no està recepcionada. Quan estigui recepcionada, que s’hi està 
treballant ja, es podrà donar d’alta un subministrament. 
 
El Sr. Abel per manifestar que no, però si jo no m’estic referint a això, el que passa és que tu 
em vas recriminar perquè jo no ho havia fet... 
 
El Sr. Mir manifestar que bé, doncs, perdona Toni, ja ho he esbrinat i és culpa d’ENDESA, 
tranquil. 
 
El Sr. Abel manifesta que m’agradaria que quedés clar. Perquè hem de deixar les coses 
clares. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, molt bona aquesta. 
 
El Sr. Abel manifesta que res més ja. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que gràcies, Toni, moltes gràcies. Endavant, Gent per Cabrera. Anna 
Teixidó? 
 
La Sra. Anna Teixidó Sarda regidora del grup municipal de GxC manifesta que sí, hola. Tinc 
per a l’Enric una proposta. Ara que ha passat dia de Tots Sants i el tema del cementiri, el 
lavabo, felicitacions, està molt bé que hi sigui ja definitivament, però hi ha també... Bé, potser 
és una inversió que es podria preveure per a l’any que ve, que és que hi ha un carrer del 
cementiri on tota la façana dels nínxols estan molt malmesa, i no sé l’estructura si està bé o 
no està bé, però s’hauria de mirar o, com a mínim, arrebossar, fer-hi anar un paleta, pintar-ho 
i que quedi una mica digne.  
 
El Sr. Enric Mir Nuet regidor del grup municipal d’ERC manifesta que això, una de les coses 
que no ho he dit, he dit el tema del lavabo per no allargar més, una de les coses que volem 
fer és els carrers, a part d’arreglar-los, tot això que està previst en les inversions de l’any que 
ve, és posar noms als carrers perquè, si us hi fixeu, hi ha molts llocs en què estan els 
mateixos números. Hi ha gent que si no coneix el cementiri, si no sap quina illa és, ja vam 
tenir un incident desagradable fa un any. Llavors, el que volem fer és un planell i perquè 
estigui tot ben adequat, a veure com ho fan perquè ens facin un estudi d’aquests a nivell de 
temes de cementiris, i arreglar totes les cobertes i llocs que veiem que estan malmesos. Això 
ho ha anat a veure l’arquitecte, llavors, faran un tipus de projecte per, de cara a l’any que ve, 
aquesta any hem fet això, l’any que ve farem un altre, i així anant-ho endreçant una mica, 
val? Que està previst. 
 
La Sra. Teixidó manifesta que val, m’alegro que ho hagueu... Llavors, també hi ha una 
pregunta per a la Núria. En anglès hi ha una frase que es diu “no news, good news”, que vol 
dir “si no tens noticies, seran bones noticies”. Digueu-me pesadeta, però què hi ha sobre els 
pisos d’HPO de Cal Conde?  
 
La Sra. Núria Pera Maltes regidora del grup municipal del PDeCAT manifesta que no, no, 
t’agraeixo molt la pregunta. A més a més, sí que és un tema reincident. Amb els pisos de Cal 
Conde el que estem fent ara és recalcular, ja ho he explicat alguna vegada, el projecte 
d’urbanització de la part que li toca a l’ajuntament. L’ideal seria que s’urbanitzés tota la zona, 
és a dir, que els particulars, els propietaris, que segons el conveni ho han d’urbanitzar, 
portessin a terme tota la urbanització. Estem en negociacions, a veure al final com acaba 
això. 
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De tota manera, si l’ajuntament ho ha d’urbanitzar, s’ha de posar en el pressupost una 
partida i, després... Entraran uns diners, sortiran uns diners, amb quotes urbanístiques que 
s’han de passar, s’han de... 
 
La Sra. Teixidó manifesta que a nivell de propietaris està tot clar? 
 
La Sra. Pera manifesta que no. És aquí on... Que s’està treballant perquè hi hagi..., que la 
propietat, que és qui ha de tirar endavant la urbanització, doncs, ho tiri endavant, però no hi 
ha, en aquest cas no hi ha bona entesa, o no sé si està ben definit com a bona entesa, no hi 
ha acord. 
 
La Sra. Teixidó manifesta que ens podem retardar? 
 
La Sra. Pera manifesta que no. L’ajuntament està... El projecte d’urbanització està aprovat, 
però l’ajuntament està calculant quina seria la seva part d’aquest edifici, la part mínima que 
hauria d’urbanitzar. Això ja ho tenim calculat, i en el pressupost, en el cas que no hi hagi 
entesa amb la propietat, l’ajuntament tirarà endavant amb la urbanització, perquè 
l’ajuntament, ni ningú, no pot començar una obra sense abans, o paral·lelament, urbanitzar. 
 
La Sra. Teixidó manifesta que llavors, tota la promoció que havia de fer la cooperativa... Això 
sí que quedat pausat de moment? 
 
La Sra. Pera manifesta que no, no queda pausat. No queda. Diria que fa unes dues 
setmanes vam tenir una reunió, ens van presentar el projecte, i a finals de novembre varen 
quedar que demanarien, entrarien el projecte per demanar llicència d’obra. Entraran la 
llicència.  
 
I l’11 de desembre vam quedar amb la cooperativa, això és paral·lel a la urbanització, que 
ens tornaríem a reunir per ja clarificar el plàning, que això sí que és veritat que havíem dit 
que a l’octubre o novembre ja començaria a haver-hi una exposició pública de com serien els 
pisos, què caldria fer, i això sí que és veritat que ho retardem al mes de gener. Però la 
llicència, la Llar Catalònia entrarà la llicència o projecte, perquè li donarem llicència al mes 
de novembre, a finals de novembre. Evidentment, serà una llicència condicionada, perquè hi 
ha d’haver la urbanització. De fet, t’agraeixo la pregunta perquè sí que és veritat que és molt 
repetitiu això, però que hi estem treballant. Moltes gràcies.  
 
La Sra. Teixidó manifesta que de res, a tu. La congelació de l’IBI i les taxes, la veritat és que 
s’agraeix, perquè el que s’ha d’intentar des de l’Administració pública és disminuir la pressió 
fiscal sobre els habitants, i després d’aquesta regularització cadastral que vam tenir, que va 
afectar bastants habitants de Cabrera, doncs, no quedava una altra cosa que fer això, si no 
es poden baixar els coeficients.  
 
Llavors, també es va dir que es posaria una persona que ajudés a fer les al·legacions 
pertinents sobre aquesta regularització, i que se’ns informaria, al Sr. Rovira, del sindicat, i a 
mi, i encara no he tingut noticies de quina persona és aquesta persona indicada. 
 
La Sra. Pera manifesta que aquesta persona és l’assessor urbanístic, i jo crec que això es va 
dir també. Potser no... 
 
La Sra. Teixidó manifesta que no, no es va dir. Almenys enviar un missatge per correu i dir-
me qui és, i quin telèfon té, saps? Vull dir... 
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La Sra. Pera manifesta que el que passa és que no hem tingut cap consulta en aquest sentit. 
 
La Sra. Teixidó manifesta que clar, perquè no sabem a qui anar a consultar, precisament. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que passeu-nos les dades i el tema, i nosaltres el traslladem a ell. Ell 
ve cada dijous i... 
 
La Sra. Teixidó manifesta que o sigui, no ens podem posar en contacte directament amb ell? 
 
El Sr. Alcalde manifesta que us atendrà, clar. 
 
La Sra. Pera manifesta que sí, ell els dijous ve. Sí. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que sí, però per saber, a veure, quanta gent són, i saber si atén cada 
vegada a uns, si la problemàtica és conjunta potser fa reunions conjuntes. Depèn. Jo recordo 
haver-ho dit sortint d’una comissió, dic: “La persona que atendrà”, potser no ens vam 
entendre, Anna, però segur que ho vaig dir, “serà el propi assessor urbanístic de 
l’ajuntament. 
 
La Sra. Teixidó manifesta que el Sr. Rovira segur que tampoc ho sap. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que no, això va ser sortint d’una comissió informativa.  
 
La Sra. Teixidó manifesta que doncs, no ho sé, jo no tenia noticia. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que doncs, no ens devíem entendre. Em sap greu, eh?, però... 
 
La Sra. Pera manifesta que el que sí que m’agradaria aclarir és que jo he atès bastantes 
persones, he demanat a veure si tenien necessitat d’assessorament, i m’han dit que no. 
 
La Sra. Teixidó manifesta que no, que ja aniran a un advocat. Segur. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que bé, hi ha de tot. 
 
La Sra. Pera manifesta que no sé... Jo, a veure... 
 
El Sr. Alcalde manifesta que hi ha que diuen que millor no, que encara la “liarem”. Però vaja, 
hi ha de tot. 
 
La Sra. Teixidó manifesta que una altra qüestió. Vam dir que faríem un ple cada mes. Com 
està això? 
 
El Sr. Alcalde manifesta que això ja vam dir que ho miraríem de cara a l’any que ve, que 
aquest any no es podia perquè estava previst que hi hagués ja... Aquest mes ja n’hi ha, al 
desembre tenim el ple de pressupostos previst. Vam dir que trobaríem una fórmula que fos la 
mes eficient. Si voleu, nosaltres no hi tenim inconvenient, però jo us asseguro...  és que clar, 
aquestes coses en públic fa una mica de cosa. Des que... 
 
La Sra. Teixidó manifesta que t’has quedat mut! 
 
El Sr. Alcalde manifesta que no, però són coses que ja sabeu, us les he dit reiteradament 
però vaja, les direm en públic, no hi ha cap problema. L’assessor d’Hisenda ha posat ordre. 
Quan dic ha posat ordre, vol dir que li ha donat la volta a tot, val?, i que ens ha imposat, 
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entre cometes imposat, una sèrie d’instruccions i de manera de funcionar absolutament i 
radicalment diferent a la que teníem, val? I ara tenim, després de pràcticament un any sense 
tenir secretari a plena dedicació, ara tenim secretari a plena dedicació i, a més, secretari 
interventor amb ganes de fer les coses bé, i deixeu-m’ho dir amb tot el respecte per 
l’antecessor, però amb ganes que es compleixi la normativa, amb bona voluntat, etcètera. I 
això implica que es fan molts informes, abans no se’n feien, val?, i que hi ha una feina a fer 
darrere les tramitacions molt feixuga. 
 
Si passem –jo ho vaig dir en el ple, ho he repassat a l’acta– a fer un ple cada mes, jo us 
garanteixo que es generarà un estrès a dia d’avui a la unitat administrativa impressionant. Ho 
podem provar, eh?, el mes de febrer seria el primer que tocaria. 
 
La Sra. Teixidó manifesta que no és que ho podem provar, és que ho vam aprovar per ple, 
que es faria. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que sí, però això no obliga, eh? És una moció, i una moció no obliga, 
eh? Insta, i vam quedar així, que miraríem la fórmula i demés, però mirem-ho.  
 
La Sra. Teixidó manifesta que bé, però una voluntat política hi és, no? 
 
El Sr. Alcalde manifesta que sí, sí, però jo et dic la realitat quina és, i ho parlarem. Serà 
aquest senyor el que dirà “d’acord, anem-hi”. Jo no tinc inconvenient, però ara mateix estem 
posant ordre encara en molts aspectes, eh? 
 
Molt bé, alguna cosa més? 
 
La Sra. Teixidó manifesta que no, no?  
 
El Sr. Alcalde manifesta que no? Molt bé.  
 
10. DONAR COMPTE DE LA RENÚNCIA FORMULADA PEL SR. A NTONI ABEL NURI, 
REGIDOR DEL GRUP MUNICIPAL AI-CM 
 
Doncs, passem al darrer punt de l’ordre del dia. És el punt 10, que és donar compte de la 
renúncia formulada pel Sr. Antoni Abel Nuri, regidor del Grup Municipal d’Alternativa 
Independent Cabrera de Mar.  
 
Doncs, bé, a part de donar compte, jo voldria dirigir-li al Sr. Abel unes paraules, i a tothom en 
general. A veure, és públic i notori que amb el Sr. Abel hem tingut les nostres diferències i 
alguna vegada inclús segurament jo no he tingut les formes que hauria d’haver tingut, i, per 
tant, com ja li he demanat en el seu moment, li demano també ara disculpes si així ha estat i 
alguna vegada l’he pogut molestar, però m’agradaria que passés per la història la part bona 
de la pel·lícula del Sr.  Abel al llarg de sis anys a l’ajuntament, quatre anys al govern i dos a 
l’oposició. Al final sempre ens queden els bons records, i jo vull remarcar que el Sr. Antoni 
Abel és una persona que, indiscutiblement ha estat molt implicada, preocupada i ocupada 
per ajudar a millorar el nostre poble, no només al Pla de l’Avellà sinó que s’ha preocupat, i 
això és d’agrair, venint d’un partit que va néixer essencialment de garantir que es cobrissin 
les necessitats d’una zona concreta del poble, ell, com a regidor, ha treballat la veritat és que 
per a tot el poble. 
 
I més enllà de les diferències que hem tingut, vull valorar els seus esforços per realment 
millorar, i vull agrair-li realment i dir-li que el trobarem a faltar a nivell polític, però ja ens ha dit 
vostè que seguirà venint per aquí i, per tant, segur que no ens lliurarem, entre cometes, i 
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això serà positiu. Espero que sempre tinguem una bona relació i que ens entenguem en tot 
el que faci falta per ajudar a millorar Cabrera, que és l’objectiu de tots. Moltes gràcies, Sr.  
Abel, per la seva dedicació. Gràcies de tot cor. 
 
El Sr. Antoni Abel Nuri regidor del grup municipal d’AI-CM manifesta que moltes gràcies, 
Jordi. Bé, jo també tinc una mica... 
 
El Sr. Alcalde manifesta que ah, sí? Tenies preparat un discurs? Bé, molt bé. 
 
El Sr. Abel manifesta que a veure. He fet una mica de resum. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que ostres... No et vull retirar la paraula, eh? (Rialles.) 
 
El Sr. Abel manifesta que a les eleccions de maig del 2011 i les del 2015, encapçalant la llista 
del nostre partit, AI-CM, vaig sortir elegit regidor del nostre poble. Vull donar les gràcies a 
l’executiva així com als afiliats, que van dipositar la seva confiança en la meva persona, i als 
cabrerencs que també ens van fer confiança. Han estat sis anys i cinc mesos, durant els que 
he tingut l’honor de poder servir els ciutadans i ciutadanes d’aquest meravellós poble que és 
Cabrera de Mar, el meu poble d’adopció. Per a mi ha estat una experiència molt enriquidora i 
fascinant. 
 
La primera legislatura ho vaig fer des del govern, el que em va permetre, com a responsable 
de la regidoria d’Obres i Serveis, millorar diversos indrets i edificis, així com millorar la 
mobilitat i l’accessibilitat en el municipi, així com reduir la despesa en lloguers i serveis. I bé, 
vull fer una mica de menció d’algunes de les coses que he fet, perquè me’n sento orgullós. 
 
La primera va ser traslladar l’envelat a Cal Conde, així com millorar-lo i equipar-lo perquè les 
entitats poguessin fer les seves actuacions, les seves tasques. Després també es va fer la 
nova nau de magatzem de GICSA, que també ens va produir uns estalvis. L’arranjament del 
front marítim, a les dues bandes de la Nacional II, davant del Pla. També l’aparcament per a 
residents, que la gent del poble ara, quan baixa, almenys té un lloc on pot anar a aparcar. I el 
nou accés a la platja per a vianants, des d’aquest pàrquing, així com l’ordenació de 
l’aparcament de la platja i l’enllumenat, que això realment va ser una obra que havia 
començat, o tenia prevista el Jordi, eh? 
 
També es va fer la reforma i ampliació del carril bici del Pla de l’Avellà. La millora del camí 
del Pla fins la B502, que és un dels temes què sembla que està també l’Enric per millorar-lo, 
així com el camí paral·lel a la Nacional II, de Costamar fins al Pla de l’Avellà, tot amb la 
finalitat de millorar la mobilitat. També el tros del Camí del Mig, entre Les Corts i 
Barraqueres, també es va fer. Bé, i després diverses obres d’accessibilitat com arreglar el 
carrer Rosari, i el carrer Anselm Clavé, que també és un dels assumptes que el Jordi també 
havia tingut previst. Ara bé, tot sense la col·laboració, professionalitat i bon treball del 
personal de l’ajuntament, i molt especialment dels serveis tècnics i la brigada de GICSA, no 
hagués estat possible sortir-me’n i, per tant, per a ells el meu agraïment. 
 
Aquesta darrera legislatura he estat a l’oposició. Ha estat una nova experiència, i encara 
més enriquidora, eh? M’ha donat l’oportunitat de veure les coses des de l’altre costat. Crec 
que això... Seria bo sempre que primer s’estigués a l’oposició abans d’estar al govern, 
perquè així hi ha algunes coses que les faríem d’una altra manera, no?  
 
Bé, jo als companys de l’oposició d’aquests anys,  més de dos anys, l’Anna Maluquer, l’Anna 
Teixidó, el Toni García, la María José Cortada, poc temps, i el Daniel Meroño, amb el que a 
vegades tenim... (Rialles.) Bé, vull agrair a tots la bona entesa que hem tingut, malgrat les 
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lògiques diferències que hi ha sempre entre nosaltres, és lògic que hi siguin, no? El que sí 
vull desitjar-vos és el millor.  
 
A l’equip de govern vull dir-li que les evidents discrepàncies que hem tingut en determinats 
temes sempre han estat pensant en la millora del poble, i que, bé, que és al final el que 
desitgem tots, el millor per al poble, per això treballem. També desitjo que tingueu una bona 
entesa amb l’oposició, i que deixeu les diferències aquestes, per èpoques electorals i que 
fora d’aquest temps, fins que no arribin, doncs, us dediqueu a treballar plegats per un poble 
millor, i que de ben segur és el desig de la majoria de ciutadans de Cabrera de Mar. 
 
Bé, una vegada més el meu agraïment a tot el personal, i desitjar-vos el millor a tots 
vosaltres, a tots els representants del poble. I com no pot ser d’una altra manera, també a la 
membre d’AI-CM que em rellevarà, la Carmen Manresa, que al proper ple ja estarà 
asseguda en aquest lloc, suposo.  
 
Un agraïment a tots els oients que segueixen els plens per la ràdio, i molt especialment als 
que normalment acostumen a venir presencialment a escoltar-nos. Ho dic perquè veure això 
mig buit no reconforta, per tant, agrair-vos la vostra presència. 
 
I avui vull fer efectiva la meva renúncia a l’acta de regidor. S’acaba un cicle. A la Pepi, la 
meva dona, moltes gràcies pel teu suport. Avui comença un nou cicle de la nostra vida, que 
em permetrà compensar-te com et mereixes. 
 
(Aplaudiments.) 
 
I també no puc... A veure, un record per als Jordis i per als membres del govern que estan 
empresonats, demanar la seva llibertat. Res més. 
 
(Aplaudiments.) 
 
El Sr. Alcalde manifesta que si algú vol comentar, que abans hem dit que ho faríem després. 
Vol dir algunes paraules algú o no? No ho sé. Em sabria greu. 
 
El Sr. Daniel Meroño Lombera del grup municipal del PSC manifesta que com que m’ha 
al·ludit, como aludido, amb mi és difícil discutir però reconec que el Sr. Abel m’ha posat molt 
al límit moltes vegades, eh? (Rialles.) No, ara en serio, que vagi molt bé, moltes gràcies. 
Qualsevol regidor, del partit polític que sigui, si es dedica al poble, al final perdem..., robem 
temps a les nostres famílies, temps i diners bàsicament, sobretot i estàs a l’oposició, ho saps 
ara, eh? Ara ho saps, temps i diners si estàs a l’oposició, mereix tot el reconeixement, hi 
insisteixo, siguis del partit que siguis. Que et vagi molt bé, molta sort.  
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, gràcies.  
 
La Sra. Maria José Cortada Manchado regidora no adscrita manifesta que bé, és cert que 
hem tingut poc tracte així, més directe, però també et desitjo el millor i ha estat un plaer, de 
veritat, parlar amb tu. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Enric. 
 
El Sr. Enric Mir Nuet del grup municipal d’ERC manifesta que sí, Toni, a veure, jo estic 
encantat d’haver-te tingut, jo no dic oposició, de company, no de govern però company de 
l’ajuntament. Perquè la feina que fem, tu ho saps, que portes sis anys, que és una feina 
ingrata, moltes hores de mirar coses i tu, que ets d’agafar cotxes i anar a mirar, mira avui 
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mateix com m’has vingut a dir una cosa de fa un any i mig. Vull dir que ja ets així, tu ja ets 
així, i a mi m’ha servit molt perquè tu m’has... Jo recordo al principi, quan ens vam veure, el 
primer ple va ser una mica tens però a partir d’aquell moment vam connectar una mica més. 
Jo vaig escoltar les coses que em deies, vam estar mirant, i jo crec que s’han pogut fer 
feines. I jo t’ho agraeixo de veritat, de tot cor, tota l’ajuda, i et desitjo que et vagi molt bé i que 
puguis disfrutar de la teva família. I moltes gràcies per dedicar-te al poble. Moltes gràcies. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Anna Maluquer, vols dir alguna cosa? 
 
La Sra. Anna Maluquer Ferrer del grup municipal de GxC manifesta que res, des de Gent per 
Cabrera també desitjar-te molta sort, i bé, constatar que això de l’oposició no ho has 
aguantat, eh?, que amb dos anys ja n’has tingut prou. Pensa en nosaltres. Gràcies. 
 
Així que es dona compte de la proposta i dels acords següents: 
 
“Expedient número 2017/1068 relatiu a la renúncia al càrrec de regidor presentat pel Sr. 
Antonio Abel Nuri. 
 
Fets 
 
1. El 10 d’octubre de 2017 el Sr. Antonio Abel Nuri presenta l’escrit número 7209 del Registre 
General d’Entrades de l’Ajuntament mitjançant el qual escrit renuncia al càrrec de regidor del 
grup Municipal Alternativa Independent Cabrera de Mar (AI-CM). 
 
Fonaments de dret 
 
1. Articles 9.4 i 10 del reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 
Locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre. 
 
2. Llei orgànica 5/1986 de 19 de juny del Règim Electoral General. 
 
3. Instrucció de 19 de juliol de 1991 de la Junta Electoral Central.  
 
es proposa al Consistori que adopti els següents acords:  
 
Primer:  Prendre coneixement de la renúncia al càrrec del regidor del grup municipal de AI-
CM presentada pel Sr. Antonio Abel Nuri. 

 
Segon:  Enviar l’escrit de renúncia i certificació del present acord a la Junta Electoral Central, 
als efectes determinats en la Llei orgànica 5/1985 de 19 de juny. 
 
Tercer:  Indicar que a judici de la Corporació correspon cobrir la vacant de regidor a la Sra. 
Carmen Manresa Albero.” 
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Doncs, moltíssimes gràcies un cop més, i amb això 
finalitzem el ple, aixequem la sessió.  

I no havent-hi res més de què tractar, s’aixeca la sessió d’ordre de la Presidència, essent ¾ i 
cinc d’onze de la nit, en lloc i data UT SUPRA, que com a Secretari en certifico.  

 
Vist i Plau,  

El Secretari                   L’Alcalde 


