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Ple extraordinari de data dotze de febrer de dos mil divuit. 
  
A Cabrera de Mar, comarca del Maresme, a dotze de febrer de dos mil divuit, es reuneixen a 
la Casa Consistorial per tal de celebrar sessió extraordinària 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: Sr. Enric Mir Nuet, Sra. Núria Pera Maltes, Sra. 
Carmen Manresa Albero, 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. 
 
Excusa la seva assistència la regidora: Sra. Anna Maluquer i Ferrer. 
 
Hi assisteix el Secretari de l’Ajuntament, Sr. Albert Mustarós i Gel, que certifica. 
 
Hi ha quòrum de constitució segons l’article 98. c) del Text refós de la llei municipal i de règim 
local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
A les set 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. PROPOSTES 
 
1.1. GOVERNACIÓ  
 
1.1.1. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA DEDICACIÓ I RETRIBUCIONS DELS 
REGIDORS/RES   
 
Intervé el Sr. Alcalde manifestant que tenim dos punts a tractar a l’ordre del dia, anem, 
doncs, a procedir al primer, que és l’aprovació de la modificació de la dedicació i retribucions 
dels regidors.  
 
Bé, el primer que els he de dir és que això és un ajust d’hores de dedicació, i també una 
mica fruit de la incorporació de la Sra. Carmen Manresa al govern, doncs, s’havia de tornar a 
aprovar les retribucions que es van aprovar en el primer ple que es va fer d’aquest mandat. 
El total del muntant de retribució de l’equip de govern no varia, és a dir, es manté intacte, la 
única cosa que varia és algunes hores de dedicació d’algunes persones, que ara els 
comentaré, i la incorporació de la Sra. Carmen Manresa. I un nou concepte, que incorporem 
a ser retribuït, per tal d’abaixar l’import de la retribució de les juntes de govern. 
 
Recordar, perquè tothom ho tingui clar, que hi ha dues maneres, dues formes de retribució 
per part dels regidors d’un consistori. Una és a través de nòmina, i l’altra és per assistència, i 
les persones que estan jubilades o prejubilades, o que ja cobren una prestació d’alguna altra 
administració, no poden cobrar una altra nòmina d’una altra administració com és 
l’ajuntament. És per això que llavors cobren per assistència, i és el cas de la Sra. Carmen 
Manresa i de l’Enric Mir.  
 
Llavors, la cosa queda, pel que fa a les dedicacions els únics canvis que hi ha és que l’Enric 
augmenta de 30 hores setmanals a 35 hores setmanals, i el Sergi Teodoro passa de 20 
hores setmanals a 25 hores setmanals, atès que ara també gestiona la regidoria de 
Promoció Econòmica. I la Sra. Carmen Manresa queda amb una dedicació de 15 hores 
setmanals. Això són els canvis, la resta, jo amb 30 hores setmanals, que són les que ja tenia 
compromeses, la Núria Pera amb 25 hores setmanals, i la Montse Reig amb 20 hores 
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setmanals.  
 
I pel que fa als conceptes de retribució, els plens ordinaris queda en 490 euros, baixa una 
miqueta, em sembla que són 10 euros respecte al que tenia abans. Parlo dels membres del 
govern, eh?, retribució per assistència dels membres del govern, la dels regidors de 
l’oposició és un altre import. L’assistència a plens extraordinaris queda igual, que coincideix 
amb la dels membres del govern, 33,55 euros. L’assistència a juntes de govern baixa 
substancialment, de 480, em sembla que estava, baixa a 350 euros. L’assistència a juntes de 
portaveus passa de 50 a 51 per l’increment, arrodonit, de l’1 per cent, que s’aplica a totes les 
retribucions de l’any 2017. I l’assistència a consells de govern, que és el nou òrgan que es 
crea, serà de 250 euros. 
 
L’assistència a consells de govern. Els consells de govern són les reunions que sempre 
s’han fet els dilluns, que es reuneix el govern, dilluns a la tarda, i ara li donem nom i tindrà el 
seu reglament també de funcionament, amb la seva periodicitat marcada, i es donarà compte 
dels assistents a cadascuna d’elles i demès, de forma pública. Bé, sempre assisteixen tots 
els membres del govern exceptuant alguna excepció d’algun dia que algú no pugui, però és 
una de les reunions obligatòries que tenim implantades des de fa temps. 
 
En total, la combinació de les assistències pels imports de cada assistència és la que donarà 
la retribució de cadascú que, ja dic, el total segueix igual que era, que només per recordar-ho 
està per sota encara del cost que tenia el govern l’any 2007. Estem parlant, per tant, d’una 
retribució de l’equip de govern sempre per sota de fa més de deu anys. 
 
I bé, això és el que teníem per proposar. També ho hem volgut entrar en aquest ple 
extraordinari perquè, per exemple, aquestes dedicacions ja són operatives des que vam 
aprovar la modificació del cartipàs en l’anterior ple i, per tant, com abans s’aprovi això, doncs 
abans podrà tothom tenir la retribució corresponent a les dedicacions que està prestant. 
 
Algun comentari a fer? Per part de la regidora no adscrita, primer. Alguna cosa? No? 
 
Dani? No? 
 
Gent per Cabrera, algun comentari? No? 
 
Si és que no, no, però si és que sí, llavors es deu pitjar el micro. 
 
El Sr. Antoni García Lozano, regidor del grup municipal de GxC manifesta que mira, com que 
estem en família es pot fer, no? Bona nit, eh?  
 
El Sr. Alcalde manifesta que acosta’t un pèl més, perquè veig que si no, no... 
 
El Sr. García manifesta que ara sí?  
 
El Sr. Alcalde manifesta que sí, perfecte. 
 
El Sr. García manifesta que no, a veure, nosaltres aquí ens abstindrem perquè com que és 
más de lo mismo, que no està variant res... L’únic és que, sí, una cosa que sempre hem 
estat parlant i que alguna vegada hem estat parlant amb algú més: que ja que tot l’equip de 
l’ajuntament fitxa en el dietari, també penso que, per una transparència, tot l’equip de govern 
podria també fitxar. No és que no tingui llibertat d’horaris, no?  
 
Jo penso que quan un és responsable d’un equip humà... ¿Esto suena bien o no, César? 
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El Sr. Alcalde manifesta que ara és com si s’hagués destapat. Apago jo el meu. 
 
El Sr. García manifesta que val, val. Penso que com a responsable d’un equip humà, un ha 
de ser referent d’allò que li està demanant a l’equip humà, no? Igual que, per exemple, qui 
hauria de ser el màxim referent és la Sra. Núria Pera, que és la responsable de Serveis 
Interns, no? 
 
Clar, ella té una dedicació aquí, ja que parlem d’ella, de 25 hores. A l’altra feina pública, Sra. 
Pera, quantes hores té? 
 
La Sra. Núria Pera Maltes, regidora del grup municipal del PDeCAT manifesta que 35 hores.  
 
El Sr. García manifesta que o sigui, que pel que vostè diu, fa 35 hores més 25, 50 hores 
setmanals. La felicito. 
 
La Sra. Pera manifesta que tinc la compatibilitat, eh? Tinc la compatibilitat demanada.  
 
El Sr. García manifesta que ah, val, val. Ho dic perquè són 50 hores... Ah, 60 hores 
setmanals?  
 
La Sra. Pera manifesta que sí, però hi ha la compatibilitat. 
 
El Sr. García manifesta que no sé què és això. Perdona, eh? És que no ho domino. Pel que 
veig, és una capacitat de feina molt important, no? Això és el que li volia preguntar. 
 
Però sobretot, el que sí penso és que... Jo m’atreviria a demanar-los que també fitxin tots, 
eh? Com a referent, eh? 
 
El Sr. Alcalde manifesta que li diré dues coses al respecte. Primer, fitxar o no fitxar, jo crec 
que no ha de comportar cap problema, més enllà que molts de nosaltres estem entrant i 
sortint constantment, es fan gestions a totes hores, es fan gestions el cap de setmana. Per 
exemple, els treballadors no fitxen quan surten a esmorzar i dediquen un temps... Per 
exemple, el meu del cafè és un cafè exprés, exprés. Vol dir que cafè i fora. No sé, vull dir... 
No crec que ens aportés cap informació. Això per una banda. 
 
I després, per una altra banda s’ha de saber que el referent de 25 hores està marcat des de 
l’any 2007, quan vam entrar, que ens vam proposar –i me’n recordo perfectament, eh?– 25 
hores, 1.500 euros. Vol dir que l’important és la retribució de 1.500 euros, que és el que 
cobra un regidor en un municipi similar, i després la dedicació se suposa que és la suficient i 
necessària per dur a terme les responsabilitats que té aquella persona, i és més important 
que surtin els temes que són responsabilitat d’una persona que no les hores que faci. Això, 
bé, que seria aplicable als treballadors, en el cas dels polítics encara és més important. Però 
vaja, és un tema a plantejar, el que passa és que, ja dic, no ens aportaria cap informació 
perquè entre les vegades que entrem i sortim, que ens deixarem de fitxar, o si fem gestions a 
fora... Jo, per exemple, avui he estat treballant per a l’Ajuntament de Cabrera en el municipi 
de Premià de Dalt. Tres hores, sí, veient coses interessants que podem adoptar en un futur 
al nostre municipi. Tot això com es... Bé, no sé, són exemples, eh?, però és un tema a 
valorar, no dic que no, eh? 
 
Molt bé, d’acord. Doncs, passem a votació. 
 
Vots a favor? 
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Abstencions? 
 
El Sr. Secretari manifesta que doncs, queda aprovat per 6 vots a favor (3 PDeCAT, 2 ERC i 1 
AI-CM) i 4 abstencions (2 GxC, 1 de la regidora no adscrita i 1 PSC). 
 
El Consistori acorda aprovar la proposta que és del tenor literal següent: 
 
“Vista la proposta efectuada per l’Il·lm. Sr. Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant el qual es 
proposen una modificació de les hores de dedicació parcial i de les seves respectives 
dedicacions dels regidors que formen part del Govern. 
 
Vist l’informe de data 8 de febrer de 2018, emès per l’advocat municipal. 
 
Vist l’informe de data 9 de febrer de 2018, emès pel Sr. Secretari-interventor d’aquest 
Ajuntament. 
 
Atès que les competències per modificar les dedicacions i retribucions corresponen al Ple de 
l’Ajuntament, es proposa a aquest l’adopció dels següents acords: 
 
Primer: Modificar l’acord adoptat pel Ple Extraordinari de data 30 de juny de 2015 i pel Ple 
Ordinari de data 9 de novembre de 2016, establint: 
 
a) Que a partir de l’1 de març de 2018, la dedicació parcial dels regidors que formen part del 
Govern serà la següent: 

 
• Sr. Jordi Mir i Boix: 30 hores setmanals. 
• Sr. Enric Mir i Nuet: 35 hores setmanals 
• Sra. Núria Pera Maltes: 25 hores setmanals 
• Sra. Montserrat Reig Pascual: 20 hores setmanals 
• Sr. Sergi Teodoro José: 25 hores setmanals 
• Sra. Carmen Manresa Albero: 15 hores setmanals 

 
b) Que a partir de l’1 de març de 2018, la dedicació parcial del Sr. Jordi Mir i Boix tindrà una 
retribució anual bruta de 30.300 €; la dedicació parcial de la Sra. Núria Pera Maltes tindrà 
una retribució anual bruta de 21.210 €; la dedicació parcial de la Sra. Montserrat Reig 
Pascual tindrà una retribució anual bruta de 16.968 €; i la dedicació parcial del Sr. Sergi 
Teodoro José tindrà una retribució anual bruta de 21.210 €. 
 
c) Pel que fa a les assistències efectives, s’estableix únicament per als regidors Sr. Enric Mir 
i Nuet i Sra. Carmen Manresa Albero que formen part del Govern, les següents retribucions, 
mantenint la resta de retribucions existents per a la resta de regidors que no formen part de 
l’equip de govern i que consten a l’acord del Ple de data 30 de juny de 2015: 
 
 

Assistència a plens ordinaris 490 € 
Assistència a plens extraordinaris 33,55 € 
Assistència a Juntes de govern 350 € 

Assistència   Assistència a Juntes de portaveus 51 € 
Assistència a Consells de govern 250 € 
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d) La dedicació parcial del Sr. Enric Mir Nuet i la Sra. Carmen Manresa Albero únicament 
tindrà una retribució anual bruta segons sistema de retribucions per assistències efectives 
esmentades en el paràgraf anterior. 
 
Segon: Notificar el present acord als interessats, com a justificació de l’adequació del règim 
de dedicació. 
 
Tercer: Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la província, d’acord amb el que 
determina l’article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local. 
 
Quart: Facultar a l’Il·lm. Sr. Alcalde tan àmpliament com sigui menester i en dret es 
requereixi per a l’efectivitat dels presents acords.” 
 
1.2. SERVEIS PÚBLICS 
 
1.2.1. ASSUMPCIÓ PER PART  DE L'AJUNTAMENT DE L'IMPORT DE LES FACTURES 
IMPAGADES A FULTON SERVICIOS INTEGRALES, SA PER PART DE CABRERA 
SPORT, SL , EN RELACIÓ AMB EL SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA DE LA PISCINA    
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. El següent punt és l’assumpció per part de l’ajuntament 
de l’import de les factures impagades a Fulton Servicios Integrales, S.A., per part de Cabrera 
Esports, S.L., amb relació amb el subministrament d’energia de la piscina. 
 
Bé, això correspon, és la segona part, que no vol dir que sigui la darrera, del que ja vam 
aprovar en el seu moment, que és fer-nos càrrec nosaltres de les factures mensuals, que 
són fixes, que hauria de pagar la concessionària de la piscina a la concessionària de la 
gestió energètica. Aprofito, un petit parèntesi, repeteixo el que acabo de dir, “concessionari 
de la gestió energètica”, no concessionari de la caldera de biomassa. Ho dic perquè ho he 
sentit en algunes entrevistes i ho he llegit en algun lloc, i és una confusió.  
 
Fulton no és el concessionari de la caldera de biomassa, Fulton és el concessionari de la 
gestió energètica de la piscina municipal i el pavelló esportiu, de tot el complex aquest, que 
va molt més enllà de la gestió pura de la caldera de biomassa. La caldera de biomassa és un 
element, una mesura que en el seu dia es va implantar per ajudar a reduir la despesa 
energètica del complex, igual que ara s’han implantat les deshumidificadores per també 
millorar el confort i reduir la despesa, i com es van implantant successivament mesures de 
regulació per tal d’optimitzar la despesa energètica del complex esportiu de la piscina i el 
pavelló d’esports. 
 
Llavors, ara estem parlant de fer-nos càrrec de les tres factures pendents d’octubre, 
novembre i desembre, i el compromís que vam adquirir quan vam aprovar el primer 
pagament... O sigui, aquestes tres factures pugen, perdó, un total, que no ho he dit, de 
19.920,72 euros, IVA inclòs, que és el corresponent, com dic, a tres mesos, i com ens vam 
comprometre, quan vam aprovar l’altre import, que era superior a 60.000 euros, perquè em 
sembla que eren sis mesos en aquell moment, vam dir que demanaríem un informe extern, 
l’informe ja el tenim, ja ens l’han presentat, i ja ho informarem en un altre ple o en una 
comissió informativa, de quines són les conclusions a les que arriba l’informe. Ja ho 
comentarem més endavant, perquè ens va arribar tot just la setmana passada, i encara hem 
de fer la valoració conjunta amb l’advocat, amb el secretari i amb els regidors, de les 
conclusions d’aquest informe. 
 
Alguna cosa a comentar per part d’algú? María José Cortada, sí? 
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La Sra. Maria José Cortada Manchado regidora no adscrita manifesta que pensava que 
explicaries més coses, per això estava atenta. 
 
Bé, a veure, en l’anterior ple, en què vàrem aprovar el pagament d’aquestes factures, jo sí 
que vaig comentar que quan es va licitar la piscina es va licitar amb unes condicions, que es 
van presentar unes empreses i va guanyar la que va guanyar. Aleshores, aquí està canviant 
alguna cosa. Està canviant que ara l’ajuntament està pagant una cosa que havia de pagar 
aquesta empresa, s’ha vist que no és possible. 
 
Aleshores, quan vaig votar l’anterior vaig comentar que potser el que s’hauria de fer ja és, 
primer, l’auditoria, que ja veig que dius que s’ha fet i que ja ens informaràs, i l’altre, que 
potser cal una nova licitació. Per què? Perquè amb aquestes condicions és molt possible que 
puguin haver-hi empreses més interessades, perquè ara resulta que aquesta despesa, que 
va a càrrec de l’empresa licitadora, doncs, ja no la té, perquè ens estem fent càrrec 
l’ajuntament.  
 
Llavors, amb aquest argument, en el paper que m’han passat hi ha unes normes, uns fets, 
uns fonaments de dret, jo m’he llegit un d’ells així, una mica, el decret 3 del 2011, que posa 
que hi ha “un principio de libertad”, lo leo en castellano perquè l’he llegit en castellà, “de 
acceso a las licitaciones, a la publicidad y la transparencia de los procedimientos, y la no 
discriminación e igualdad de trato entre los candidatos que se presentan”. Aleshores, “la 
eficiente utilización además de los fondos destinados a la realización de obras, adquisición 
de bienes y contratación de servicios, etcétera”. O sigui que ve a dir això, no? Que en el 
moment en què es licita i es dóna a una empresa, hi ha aquesta responsabilitat. No? 
 
Jo, en aquest cas, hi votaré en contra, l’altra vegada hi vaig votar a favor perquè, bé, si el fet 
de pagar aquestes factures dóna l’opció a què aquesta empresa pugui anar endavant, val, 
però si ja és un costum, jo crec que el que cal és fer una nova licitació i veure aquesta 
auditoria que diu, etcètera. I ja està.  
 
Ja sé que s’han de pagar perquè, evidentment, si no, doncs, ens tallen l’energia i la piscina 
no pot funcionar, però legalment, i el que jo crec que és més adient, és fer una nova licitació 
amb les condicions adequades, amb els números adequats i veure tot això d’una manera... 
Aquesta és la meva opinió. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que només tres coses. Si tots votéssim en contra, la setmana que ve 
no hi ha piscina. Això és el primer. 
 
La Sra. Cortada manifesta que bé, aquest és l’argument, clar. Sí, clar. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que no és l’argument. A veure, els polítics estan per verificar si és 
pertinent pagar una cosa que correspon o no, val? La feina s’ha dut a terme? Sí. No la pot 
pagar qui l’ha de pagar, ho assumeix l’ajuntament subsidiàriament.  
 
El compromís va ser: farem un estudi de viabilitat per saber si cal anar a una nova 
contractació o no, i això s’ha complert. Ja he dit que l’informe ja el tenim i, per tant, ho 
tirarem endavant allò a què ens vam comprometre, i hem complert perfectament la paraula. 
La intenció no és anar tirant i anar pagant, sinó determinar si cal fer la nova contractació i en 
quins termes, per això es demanava l’estudi extern aquest. 
 
Val. Dani, no? Gent per Cabrera, algun comentari? Sí? 
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El Sr. Antoni Garcia Lozano, regidor del grup municipal de GxC manifesta que sí. Avui, com 
que hi ha poquíssims temes, anem a donar vidilla, si no, això... No, el que sí queda clar és 
que no únicament hem de parlar de sostenibilitat, sinó d’eficiència en la gestió. Aquí el que 
ha quedat clar és que alguna cosa no s’ha fet bé, i no m’estic apuntant a una frase fàcil, sinó 
que si tot el que s’està fent ara s’hagués fet abans de tot aquest canvi, segurament avui no 
estaríem així.  
 
Per quin motiu ho dic? Doncs, perquè la licitació, per exemple, per a mi es va fer amb un full 
de càlcul, permeti’m aquest símil, omplint caselles. Diu “quadra”, dóna un benefici, hi ha una 
explotació, tal, i es tira endavant. Per a mi, el conveni que m’havia apuntat aquí, el que vam 
dir en el seu dia, quan es va aprovar el conveni, vàrem exposar un desconeixement de tota 
aquesta història, perquè tècnicament no dominem, i vam votar favorablement, com 
haguéssim fet avui si no tinguessin majoria, perquè com ha dit vostè, s’ha de funcionar. Ens 
abstindrem perquè està aprovat i així podrem manifestar el nostre punt de vista, però que 
també sàpiga que si això hagués tingut majoria, haguéssim votat favorablement. 
 
Jo hi insisteixo, eh? Si parlem de sostenibilitat, falla l’eficiència en la gestió de la 
sostenibilitat, i això és un cas clar. Únicament això. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que val. Només comentar, o bé, repetir, el que ja vaig comentar 
l’altra vegada. La piscina municipal és una preocupació per al govern des de fa no sé quants 
anys, però com a mínim des que estic jo, segur, des de l’any 2007. L’any 2009 es va 
encarregar ja un estudi de viabilitat, que va implementar moltes mesures de reducció de la 
despesa de personal i demés. Posteriorment, a través de la Diputació de Barcelona, es va 
encarregar un altre estudi d’eficiència energètica, que va servir com a base per a la licitació 
de l’empresa que fa la gestió energètica, i pel que fa a la licitació de l’explotació, aquí el que 
va passar és que des que es va iniciar la redacció del plec de clàusules fins que es va 
publicar, va passar massa temps, i en aquest temps es va anar deteriorant la instal·lació, de 
manera que es van anar perdent socis i, per tant, quan va sortir a la llum pública la licitació, 
les xifres de negoci, diguéssim, no tenien massa a veure amb la realitat del moment. Això jo 
diria que és l’única cosa que sí que se li pot atribuir a l’ajuntament com a possible errada o 
confiança en què aniria d’una altra manera.  
 
Però vostè hauria de saber, i el convido a què li digui un dia, si se’l troba, al Sr. Buxadé, i li 
pregunti quantes vegades perseguíem nosaltres els serveis jurídics perquè tiréssim endavant 
això, que estaven fora de terminis, etcètera. Vull dir, va ser el parto de la burra, la licitació de 
la concessió de la piscina. I mentre es va anar deteriorant sense que nosaltres tinguéssim el 
coneixement exacte, perquè, a veure, en ser una concessió externa, evidentment que està 
en un equipament i en una instal·lació pública, i l’ajuntament no se’n pot desdir ni oblidar, 
justament per això hem fet tot el que hem fet, per això vam fer el conveni nou amb la 
construcció de les pistes de pàdel, perquè fos més viable tot el projecte, a canvi del qual 
havien ells d’anar pagant progressivament la despesa energètica, que sempre l’ha pagat 
l’ajuntament menys un any, que no va pagar el 25 per cent, i el que ha passat aquí és que 
nosaltres, en no tenir accés tampoc a la realitat, perquè hi havia molta opacitat per part de 
l’anterior concessionària pel que fa a retribucions, a nombre de persones, a números, no 
paràvem de demanar xifres a l’advocat que ho portava, no paràvem de demanar-li que ens 
portés el compte d’explotació, i la veritat és que mai varen aportar xifres clares, eh? Vull dir, 
la causa una miqueta de tot plegat és així.  
 
Li explico la pel·lícula tal com ha anat, eh? La causa és el desfasament aquest de dos anys, 
des que es comença la redacció del plec de clàusules fins que es fa efectiva la licitació, que 
en aquests dos anys es va anar degenerant molt el tema.  
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Molt bé, doncs, sotmetem aquest punt a votació. 
 
Vots a favor? Abstencions? Vots en contra? 
 
El Sr. Secretari manifesta que queda aprovat per 6 vots a favor, 3 abstencions i 1 vot en 
contra. Vots a favor dels 3 regidors del Partit Demòcrata de Catalunya, 2 d’Esquerra i la 
regidora d’Alternativa Independent Cabrera de Mar, 1 vot en contra de la regidora no adscrita 
i 3 abstencions, dels dos regidors de Gent per Cabrera i del Partit dels Socialistes. 
 
El Consistori acorda aprovar la proposta que és del tenor literal següent: 
 
“Expedient relatiu a l’aprovació del segon 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. L’empresa CABRERA SPORT, S.L. 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. 
 
En data 09/11/2017, el Ple municipal acorda “assumir el pagament del deute que, a data 
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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)”. 
 
6. En data 12/01/2017 l’empresa FULTON ha presentat novament una instància (N.RE. 
2018/239) sol·licitant l’abonament de les factures corresponents als mesos d’octubre a 
desembre de 2017 per un import total de 26.277,17 €. D’aquest import total, la quantia de 
19.920,72 € correspon a les factures que, segons el Plec de clàusules administratives 
particulars del contracte per a la millora d'eficiència energètica, hauria d’abonar l’empresa 
CABRERA SPORT, S.L. 
 
No obstant, i atès que 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, es proposa el 
pagament d’aquest import per mantenir el servei als usuaris d’aquestes instal·lacions 
esportives. 
 
7. Vist l’informe desfavorable amb objeccions emès, en data 16 de gener de 2018, 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. 

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 12/01/2018, la empresa concessionària 
CABRERA SPORT, S.L. manté amb l’empresa de subministrament energètic FULTON, 
SERVICIOS INTEGRALES, S.A. per un import de 19.920,72 € (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.” 

El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, moltes gràcies, Sr. Secretari. Doncs, amb això donem 
per finalitzat el ple extraordinari d’avui. Gràcies a tothom i fins la propera. Bon vespre. 

I no havent-hi res més de què tractar, s’aixeca la sessió d’ordre de la Presidència, essent 
dos quarts menys 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 


