
 
 

 
 

1 

  

Ple ordinari de data dotze de juliol de dos mil divuit. 
  
A Cabrera de Mar, comarca del Maresme, a dotze de juliol de dos mil divuit, 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, 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. 
 
Hi assisteix el Secretari de l’Ajuntament, Sr. Albert Mustarós i Gel, que certifica. 
 
Hi ha quòrum de constitució segons l’article 98. c) del Text refós de la llei municipal i de règim 
local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
A les vuit del vespre es declara oberta la sessió per ordre de la Presidència i es dóna compte 
dels punts que consten a la convocatòria i que ja són del coneixement dels senyors/res 
regidors/res. 
 
1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 10 DE MAIG DE 2018 
 
El Sr. Alcalde manifesta que bon vespre a tothom, benvinguts. Donem inici a la sessió 
ordinària del ple corporatiu del dia 12 de juliol de 2018. 
 
El primer punt de l’ordre del dia és l’aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 10 de 
maig de 2018.  
 
Per part nostra estan fetes les correccions pertinents. No sé si hi ha alguna esmena per part 
d’algú de l’oposició? No? Doncs, podem donar per aprovada l’acta?  
 
El Consistori per unanimitat acorda aprovar l’acta de la sessió ordinària del dia deu de maig 
de dos mil divuit. 
 
2. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 14 DE JUNY DE 2018 
 
Passem al següent punt, que és l’aprovació de l’acta de la sessió extraordinària del dia 14 de 
juny de 2018.  
 
També, per part nostra s’han fet les correccions oportunes. No sé si hi ha alguna esmena per 
part d’algú de vosaltres? No? Doncs, l’aprovem també? Molt bé.  
 
El Consistori per unanimitat acorda aprovar l’acta de la sessió extraordinària del dia catorze 
de juny de dos mil divuit. 
 
3. DESPATX OFICIAL 
 
Passem al punt 3, que és Despatx Oficial.  
 
Hi ha alguna cosa? No? No tenim res, de Despatx Oficial.  
 
No n’hi hagueren. 
 
 



 
 

 
 

2 

  

4. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA 
 
Doncs, passem al punt 4, que és donar compte dels decrets de l’Alcaldia.  
 
Ens informa el Sr. Secretari i interventor.  
 
El Sr. Secretari manifesta que en concret, informem de la relació de decrets dictats fins el dia 
29 de juny, és a dir, la relació de decrets del 320 al 526 del 2018.  
 
5. HISENDA 
 
5.1. DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA DE DATA 29 DE JUNY DE 2018 
D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚMERO 1 PER 
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT 
 
També, en el punt següent donem compte de la resolució de l’Alcaldia de data 29 de juny de 
2018, d’aprovació de la modificació pressupostària número 1, per transferència de crèdit.  
 
En concret, només es dona compte..., és una qüestió d’una subvenció de 76 euros que anava 
al col·legi de Veterinaris, que eren capítols diferents, i només es passa del capítol 2 al capítol 
4, no té més història. 
 
5.2. DONAR COMPTE DELS INFORMES AMB OBJECCIONS EMESOS PER LA 
INTERVENCIÓ 
 
El punt següent és donar compte dels informes amb objeccions emesos per la intervenció. En 
concret, es dona compte dels informes amb objeccions realitzats a la nòmina del mes de 
maig, de juny, la paga extra del mes de juny, i a un tema de contractació, perquè es considera 
que hi ha un fraccionament administratiu que no està permès. I ja està. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, perfecte. Gràcies.  

 
5.3. APROVAR MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚMERO 5/2018, PER TRANSFERÈNCIA DE 
CRÈDIT    
 
Passem, doncs, al punt 5.3, que és aprovació de la modificació de crèdit número 5/2018, per 
transferència de crèdit.  
 
Concretament, aquest punt fa referència al traspàs de la partida del transport urbà, que passa 
del capítol 2, de despeses corrents, al capítol 4, de subvencions, pel fet que l’empresa que 
ens dona el servei, que és Moventis, doncs, ha passat a facturar sense IVA.  
 
Ha guanyat un contenciós que tenia amb Hisenda de feia anys, i per tant, no ha de facturar 
amb IVA, la qual cosa fa que hagi de passar de capítol 2, com dic, a capítol 4. Això no té cap 
afectació a nivell de pressupost, ni tan sols cap estalvi, perquè l’IVA, justament, del transport 
urbà, era dels pocs que l’ajuntament es podia deduir. Per tant, és un simple tràmit de traspàs 
d’aquesta partida, del capítol 2 al capítol 4. 
 
Algun comentari per part dels grups de l’oposició? No? Doncs, passem a votació. 
Vots a favor? 
Abstencions? 
 
El Sr. Secretari manifesta que queda aprovat per 6 vots a favor, de l’equip de govern, i 5 
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abstencions, de l’oposició. 
 
El senyor alcalde manifesta que molt bé. Gràcies, senyor secretari. 
 
El Consistori per 6 vots a favor (3 PDeCAT, 2 ERC i 1 AI-CM) i 5 abstencions (3 GxC, 1 PSC i 
1 de la regidora no adscrita), acorda aprovar la proposta que és del tenor literal següent: 
 
“Expedient 2018/793 relatiu a la modificació pressupostària número 5 per transferència de 
crèdit. 
 
Fets 
 
1. El Pressupost de l’Ajuntament, exercici 2018, aprovat definitivament el dia 2 de febrer 2018 
i relatiu a necessitats que existeixen al capítol 4, per les quals el crèdit és insuficient, i no 
ampliable, i l’existència de crèdit disponible en altres aplicacions del pressupost de despeses i 
pertanyents a la mateixa àrea de despesa és inexistent. 
 
2. Per tot això es transfereixen aquestes quantitats  per un import total de 166.413,62’-€.. 
 

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 
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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: 
 
Primer: APROVAR l’expedient de modificació pressupostària núm. 5 consistent en una 
transferència de crèdit per la quantitat de 166.413,62 €, la qual es detalla a continuació: 
 

Transferències en aplicacions de despeses 
 

Transferències de crèdits entre aplicacions de despesa de la mateixa àrea de despesa o que 
afectin a actes o baixes de crèdit de personal. 

 

Aplicació Descripció 
Crèdits 
inicials 

Transferències 
de crèdit 

Crèdits 
finals 

Orgànica Programa Econòmica         

SOS 4412 479000 Subvenció transport urbà 0,00 166.413,62 166.413,62 

      
                               
Total……………….. 0,00 166.413,62 166.413,62 

 
Segon: Finançament.- Aquesta modificació del Pressupost Municipal no altera la quantitat 
total del mateix, s’imputa l’import total o parcial d’un crèdit a altres aplicacions pressupostàries 
amb diferent vinculació jurídica. 

 
Baixes o anul·lacions 

 
Tercer: Considerar executivament des del moment de la seva aprovació, la present 
modificació de crèdit de pressupost pel que fa a la transferència de crèdit. 
 
5.4. APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚMERO 6/2018, PER TRANSFERÈNCIA 
DE CRÈDIT.    
 
Passem al punt 5.4, que és aprovació de la modificació de crèdit número 6/2018, per 
transferència de crèdit.  

Aplicació Descripció 
Crèdits 
inicials 

Baixes o 
anul.lacions 

Crèdits 
finals 

Orgànica Programa Econòmica         

SOS 4412 227990 Transport urbà 198.000,00 166.413,62 31.586,38 

      
                               
Total……………….. 198.000,00 166.413,62 31.586,38 
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Bé, en aquest cas del que estem parlant és de suplementar el capítol 1, que és el capítol de 
personal, degut a què quan es va elaborar el pressupost hi va haver un error en el traspàs de 
la informació d’un any a l’altre, i van quedar sense cobrir en el pressupost concretament tres 
apartats que fan referència a gratificacions, a productivitat i a altres remuneracions, per un 
import total de 80.000,00 euros.  
 
Llavors, el que proposem al ple és que aquests 80.000,00 euros que falten en el capítol 1, es 
traspassin des de les següents partides: 50.000 euros de la partida d’inversions d’espai d’oci i 
esport per a joves, de la qual es traspassen íntegrament els 50.000,00 euros, i de la partida 
prevista de reforma de l’escola bressol, que era de 70.000 euros, 30.000,00 euros es 
traspassarien també, que sumats als 50.000,00 de l’espai d’oci i esport per a joves, sumen 
aquests 80.000 euros que falten en el capítol 1 de personal.  
 
Alguna pregunta o comentari? Gent per Cabrera, alguna pregunta? No?  
 
Sr. Daniel Meroño, del Partit dels Socialistes de Catalunya? 
 
El Sr. Daniel Meroño Lombera, regidor del grup municipal del PSC manifesta que sí, hola, 
bona nit a tothom.  
 
Jo votaré en contra. No votaré en contra perquè s’apliquin les gratificacions que pertoquen a 
la Policia o qualsevol treballador de l’ajuntament, que li pertoquin, sinó que votaré en contra 
perquè aquesta inversió de l’espai d’oci i esport per a joves al barri del Pla de l’Avellà va ser 
una inversió, va ser un compromís que van adquirir vostès, tant vostè com el Sr. Enric Mir, 
perquè nosaltres, el meu grup municipal, donéssim suport als pressupostos. 
 
Jo això, a més, ho he fet públic, ho he explicat, vaig haver de justificar per què donava suport 
als pressupostos que vostè va aprovar al febrer, i vaig dir que, entre altres inversions, hi havia 
aquesta. Ara vostè es desdiu, ja ens explicarà per què, quan allà clarament vam estar d’acord 
amb aquesta inversió, i recordo molt bé les seves paraules, tant les seves com les del Sr. Mir, 
que deien: “Sí, sí, nosaltres creiem en aquesta inversió, realment al barri del Pla de l’Avellà fa 
falta una pista, un skate, una pista de patinatge, un skate perquè puguin anar els joves, 
adolescents.” Llavors, la conclusió de tot això és que la seva paraula no té cap valor. Ni la 
seva, ni la del Sr. Enric Mir, perquè s’ha de deixar tot per escrit. Qualsevol acord amb vostès 
s’ha de deixar per escrit, perquè de paraula... El que avui val, demà no val. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que suposo que se li ha escapat el fet que vostè, un cop nosaltres 
havíem decidit que sí que ho faríem, ens va demanar que féssim una altra cosa, però que no 
fos una pista de patinatge. Justament, vostè ho va dir. 
 
El Sr. Meroño manifesta que no, jo vaig... 
 
El Sr. Alcalde manifesta que home, sí que ho hem de deixar per escrit. Ara veig que sí que ho 
hem de deixar per escrit. 
 
El Sr. Meroño manifesta que no, vam dir que s’havia de fer alguna cosa consensuada amb els 
veïns, per descomptat. Però vostès no han consensuat res. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que no, vostè va dir que s’havia adonat que hi havia una certa 
oposició... 
 
El Sr. Meroño manifesta que no és cert. 
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El Sr. Alcalde manifesta que home, com que no és cert? 
 
El Sr. Meroño manifesta que no és cert.  
 
El Sr. Alcalde manifesta que perdona. Enric?  
 
El Sr. Meroño manifesta que això no és cert. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que miri, som dos contra un, vostè mateix. És per això que hem 
decidit quines inversions anul·làvem, aquesta que generava dubtes, un cop s’havia proposat i 
havia estat aprovada... I tant! Home, no diguis que no generava dubtes, Dani. Home, i tant, 
clar que sí. Clar que sí. Vam dir: “Aquesta la posposem, l’aparquem i, si cal, ja ho farem més 
endavant.” I la partida de la reforma de l’escola bressol, perquè era insuficient l’import que 
s’havia pressupostat i, per tant, es destina una part mínima a allò més urgent, que és la 
reforma dels lavabos, té uns lavabos nous, i l’altra part s’elimina i ja se suplementarà de cara 
a l’any que ve per fer l’obra que estava prevista. Vull dir, això es pot fer l’any que ve.  
 
Però és aquest el motiu pel qual hem agafat aquesta. Perquè generava dubtes seriosos. 
 
El Sr. Meroño manifesta que generava dubtes ja ho parlàvem al febrer, i els tres vam dir: 
“Segurament hi haurà un sector al que li generarà dubtes i ho haurem d’explicar molt bé, però 
creiem fermament que li fa falta al barri una inversió d’aquest tipus.” I es va quedar així.  
 
El Sr. Alcalde manifesta que i després va quedar ajornada, davant... 
 
El Sr. Meroño manifesta que després vostès, que estan al govern, han pres la decisió que han 
pres, però a mi no em doni les culpes perquè jo estic a l’oposició i jo no tinc mà en això. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que val. Dani, vam estar-ho parlant i vam dir: “Vilassar està planificant 
traslladar la pista de skate que té als Garrofers, traslladar-la prop del camp de futbol.” Llavors, 
això li trauria sentit a fer una pista de patinatge al Pla de l’Avellà, perquè hi hauria dues pistes 
de patinatge en menys de 500 metres. També vam parlar d’això. Home, noi, doncs, potser sí 
que haurem de deixar tot per escrit, eh? No, no, cap problema. A mi escriure mai m’ha 
molestat. Al contrari.  
 
Bé, sí, regidora no adscrita? Maria José Cortada, endavant. 
 
La Sra. María José Cortada Manchado regidora no adscrita manifesta que jo voto en contra 
perquè trobo que això és un error de confecció de pressupostos, que és molt curiós que no 
estigués previst això. És un error i, per tant en contra. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que sí, sí, va ser un error en el tràmit administratiu. 
 
La Sra. Cortada manifesta que no, administratiu no, en les confeccions. 
 
El senyor Alcalde per manifestar que administratiu sí. Bé, passem a votació. 
 
Vots a favor? 
Abstencions? 
Vots en contra? 
 
El Sr. Secretari manifesta que queda aprovat per 6 vots a favor, de l’equip de govern, 3 
abstencions, de Gent per Cabrera, i 2 vots en contra, del Partit dels Socialistes i la regidora no 
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adscrita. 
 
El senyor alcalde manifesta que molt bé. Gràcies, senyor secretari.  
 
El Consistori per 6 vots a favor (3 PDeCAT, 2 ERC i 1 AI-CM), 3 abstencions (3 GxC) i 2 vots 
en contra (1 PSC i 1 de la regidora no adscrita), acorda aprovar la proposta que és del tenor 
literal següent: 
 
“Expedient 2018/801 relatiu a la modificació pressupostària número 6 per transferència de 
crèdit. 
 
Fets 
 
1. El Pressupost de l’Ajuntament, exercici 2018, aprovat definitivament el dia 2 de febrer 2018 
i relatiu a necessitats que existeixen al capítol 1, per les quals el crèdit és insuficient, i no 
ampliable, i l’existència de crèdit disponible en altres aplicacions del pressupost de despeses i 
pertanyents a la mateixa àrea de despesa és inexistent. 
 
2. Per tot això es transfereixen aquestes quantitats  per un import total de 80.000,00’-€.. 
 

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 
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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: 
 
Primer: APROVAR l’expedient de modificació pressupostària núm. 6 consistent en una 
transferència de crèdit per la quantitat de 80.000,00 €, la qual es detalla a continuació: 
 

Transferències en aplicacions de despeses 
 

Transferències de crèdits entre aplicacions de despesa de la mateixa àrea de despesa o que 
afectin a actes o baixes de crèdit de personal. 

 

Aplicació Descripció 
Crèdits 
inicials 

Transferències 
de crèdit 

Crèdits 
finals 

Orgànica Programa Econòmica         

RHH 1300 151000 Grafiticacions 5.697,01 50.000,00 55.697,01 

RHH 1300 150000 Productivitat 27.343,09 28.500,00 55.843,09 

RHH 3370 130010 Altres remuneracions 0,00 1.500,00 1.500,00 

      Total….. 33.040,10 80.000,00 113.040,10 

 
Segon: Finançament.- Aquesta modificació del Pressupost Municipal no altera la quantitat 
total del mateix, s’imputa l’import total o parcial d’un crèdit a altres aplicacions pressupostàries 
amb diferent vinculació jurídica. 
 

Baixes o anul·lacions 
 

Aplicació Descripció 
Crèdits 
inicials 

Baixes o 
anul.lacions 

Crèdits 
finals 

Orgànica Programa Econòmica         

OPS 3420 609001 
Espai d'oci i esport per a 
joves 50.000,00 50.000,00 0,00 

ENS 3200 632001 Reforma escola bressol 70.000,00 30.000,00 40.000,00 

      Total…. 120.000,00 80.000,00 40.000,00 

 
Tercer: Considerar executivament des del moment de la seva aprovació, la present 
modificació de crèdit de pressupost pel que fa a la transferència de crèdit.” 
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6. SERVEIS A LES PERSONES 

 
6.1. APROVACIÓ, SI ESCAU, CONVENI COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE 
CABRERA DE MAR I MIR SERVEIS SOCIALS, SCCL PER A LA CESSIÓ D'UN ESPAI AL 
CASAL EL CASTELLET PER A LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE DE SERVEI RESPIR    
 
Passem al punt següent, que és el punt 6.1, aprovació, si escau, del conveni de col·laboració 
entre l’Ajuntament de Cabrera de Mar i MIR Serveis Socials, SCCL, per a la cessió d’un espai 
al casal El Castellet, per a la realització del projecte de Servei RESPIR.  
 
Abans de passar-li la paraula a la regidora Carmen Manresa, que és la regidora de Serveis a 
les Persones i Salut Pública, aclarir que MIR Serveis Socials no té res a veure ni amb el 
senyor Enric Mir ni amb mi mateix, sinó que obeeix a les sigles de Maria i Ramón. D’acord? 
Només perquè quedi clar. Moltes gràcies. 
 
Endavant, Carmen, quan vulguis. 
 
La Sra. Carmen Manresa Albero regidora del grup municipal d’AI-CM manifesta que hola, 
bona tarda. 
 
Voy a explicar un poco lo que es el Servei RESPIR. El Servei RESPIR funciona, más o 
menos, ¿eh?, como un servicio de día para la gente mayor. Digamos que cubre el hueco que 
hay entre un casal para la gent gran, que va la gente que tiene…, que puede andar, que 
puede hacer actividades, que se reúne, que se lo pasa bien, y un centro de día, que necesita 
tratamientos médicos, necesita otro tipo de servicios.  
 
Es un espacio intermedio, y dada la longevidad que estamos teniendo actualmente en la 
demografía, hay mucha gente que está apta para estar en su casa, pero no sola. Entonces, 
hay unas horas en que el Servei RESPIR puede cubrir sus necesidades.  
 
Además, Servei RESPIR significa atención, respiro para las familias, porque pueden llevarlas 
allí, saben que están bien atendidas, los precios serán razonables, i esta empresa que 
nosotros hemos cogido, que tiene cuatro años de experiencia, está haciéndolo muy bien en 
Premià de Dalt, les pone un especialista geriátrico cada cinco personas, depende de las 
minusvalías o de las deficiencias que tengan, las puede llevar y traer, tiene un transporte para 
llevarlas y traerlas, les da las comidas, procuran que tomen las medicaciones. En fin, es un 
complemento, y vuelvo a repetir que está entre un servicio y otro, que actualmente yo creo 
que es bastante necesario. 
 
El horario es muy amplio, ¿eh?, porque es desde las 9 a las 19 horas, pero, aunque es muy 
amplio, hay posibilidades de adaptarlo a cada necesidad. ¿Qué quiere decir? Que, si una 
familia necesita que alguien esté en ese servicio toda la mañana, la tarde o, en fin, cualquier 
día a cualquier hora, pues se puede hacer. Hay un servicio, como he vuelto a decir antes, de 
transporte, pero que se usará, o se pedirá, si la familia no lo puede llevar. O sea, se pagará a 
parte. Es un precio de 5 euros al día, creo, o sea que es módico. 
 
Como la empresa es una cooperativa sin ánimo de lucro, y tiene más de cuatro años de 
experiencia, como ya he dicho, se les hará un contrato por un año. No se va a licitar, de 
momento. ¿Por qué se hace un contrato por un año? Porque es algo novedoso y queremos 
probar. Porque una licitación requiere muchísimo trabajo y hay que hacerla a más tiempo. Por 
lo tanto, vamos a probar un año, vamos a ver cómo funciona.  
 
No habrá un intercambio monetario entre esta empresa y nosotros. Nosotros les vamos a 



 
 

 
 

10 

  

ceder un espacio, y a cambio ellos nos darán becas para nuestra gente. Depende de la 
cantidad de personas que tengan, puede llegar, si son quince personas, que, por cierto, habrá 
siempre prioridad a la gente de Cabrera para entrar, pues a nosotros nos devolverá esto en 
2.000,00 euros mensuales de becas para nuestra gente. O sea, no habrá un intercambio 
monetario, habrá un intercambio de servicios. 
 
Entonces, luego habrá también, a parte de esas quince personas, dos plazas flotantes para la 
gente de Cabrera. Por ejemplo, que se llena y hay una emergencia, hay una persona de 
Cabrera que quiere entrar. Tendremos estas dos plazas para poder entrar de inmediato, hasta 
que tengan plazo en las otras, en las quince. O sea, habrá dos plazas flotantes que siempre 
serán utilizadas por gente de Cabrera, si es necesario. 
 
Después, considero que es algo que es nuevo, que hay que probarlo, que hay que mirarlo, 
aunque, de verdad, hemos mirado todo lo que esta gente está haciendo, hemos ido a Premià 
de Dalt, hemos ido a Palafolls, hemos visto y comprobado muchos servicios RESPIR, y 
vemos que es algo que puede ser muy interesante. 
 
Por otro lado, las tarifas serán las mismas que hay en los otros centros, ni muy caras ni muy 
baratas, estará todo expuesto, todas las tarifas y todo. Se dará una documentación, se hará 
un tríptico con toda la información que sea necesaria. Lo hemos consensuado con los dos 
médicos que tenemos, tanto con la doctora Clavé como el doctor Novajas. Para mí es 
importante aprobarlo.  
 
La documentación completa ya se le ha pasado a la oposición, y espero que vosotros estéis 
de acuerdo con ello. Muchas gracias. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que gràcies, Carmen. Si em permets, només per arrodonir el tema, 
tenim molt clar que la incorporació d’aquest nou servei implicarà un augment del rendiment 
social del Castellet, un equipament que ja és prou important, ens ajudarà a treure més profit 
d’aquest equipament, i alhora cobrirà una necessitat creixent i important entre els nostres 
veïns del municipi. 
 
Bé, donem la paraula ara als diferents grups. Comencem per Gent per Cabrera. Anna 
Maluquer, endavant. 
 
La Sra. Anna Maluquer Ferrer regidora del grup municipal de GxC manifesta que sí, bon 
vespre a tothom. 
 
Nosaltres, Gent per Cabrera, sempre hem reclamat que s’iniciïn els tràmits per fer un centre 
de dia, que és el que creiem, per tant, no és només un tema social, sinó que hi hagi també un 
tema sanitari. I en principi, com que això és una prova i és un any, i no acabem de veure clar 
els termes, també hi ha una objecció per part del secretari, que això hauria de ser una 
licitació, que nosaltres també ho pensem. Vostès ho plantegen com que és un any de prova, i 
quan hagi passat aquest any, això es tornarà a licitar, o es licitarà d’una manera ferma, doncs, 
aleshores pensem que en aquell moment, quan les coses s’hagin estudiat una miqueta més i 
s’hagi fet aquest període de prova, doncs, ja ens pronunciarem en aquest sentit.  
 
En principi, doncs, ens hi abstindrem, perquè no volem votar-hi en contra, però sí que ens hi 
abstindrem. Tot i que a la junta de portaveus... Però vaja, ja sap que a la junta de portaveus a 
vegades passen coses que després aquí no es reflecteixen. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que sí... Bé, bé, molt bé. Daniel Meroño, del Partit dels Socialistes de 
Catalunya. Endavant. 
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El Sr. Daniel Meroño Lombera regidor del grup municipal del PSC manifesta que sí.  
 
Davant del projecte social que presenta la Sra. Manresa és impossible votar en contra. Crec 
que és un projecte social molt positiu per als ciutadans, i que segurament es quedarà curt 
amb els anys. La taxa d’envelliment del municipi és molt alta, és molt elevada, i fins i tot crec 
jo que podria arribar a morir d’èxit. De fet, una de les aportacions a la junta de portaveus que 
vaig fer, deia que trobava a faltar en el conveni de col·laboració establir uns criteris d’admissió 
per a la gent, per a aquestes quinze persones de Cabrera. Com es puntuava, quins criteris hi 
havia d’admissió. 
 
També vaig comentar que trobava a faltar una justificació de les tarifes. Clar, això va lligat 
amb el tema de la licitació. Quan licites, com que licites contra un import de licitació, has de 
justificar les teves tarifes i, per tant, allò contradiu a les empreses quan van a la baixa. És cert 
que Premià de Dalt... Jo vaig consultar a Premià de Dalt com funcionava, que està la mateixa 
empresa desenvolupant un projecte en un centre cívic d’allà, del barri Cotet, i estan 
encantats, l’ajuntament està encantat amb el servei i funciona molt bé. 
 
El que passa és que allà, com que es va licitar, hi havia una justificació d’aquelles tarifes. Aquí 
fem, bé, el que diu la Sra. Manresa. Com que fem una prova durant un any, jo entenc que 
després, quan es liciti, i amb dades reals de costos d’explotació, costos fixes, ingressos, etc, 
veurem quina és la retribució d’aquesta empresa, perquè ara mateix no sabem, aquesta 
empresa, quin benefici tindrà amb el cost que aquestes tarifes tindran per als ciutadans de 
Cabrera, no? En tot cas, és cert que en ser d’un any de durada, doncs, aquest risc queda 
acotat.  
 
Però tampoc puc votar a favor perquè, com ha dit l’Anna, l’informe de Secretaria i Intervenció 
és demolidor quant a... No és que recomani la licitació, és que diu que el conveni no és 
legítim. No recomana que es liciti, és que diu que aquest document no és legítim. Incompleix 
la lliure concurrència d’empreses, incompleix transparència. També parla, fins i tot, 
d’incompatibilitat urbanística de l’equipament per poder-lo licitar. És a dir, aquest és el mandat 
dels convenis amb cooperatives. No sé quants convenis amb cooperatives portem. Tenim un 
més, no? 
 
Bé, en tot cas el meu vot serà d’abstenció. Aplaudeixo el projecte i no aplaudeixo la forma en 
la qual es planteja. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que val. Que quedi clar, perquè no s’ha dit. Hi ha un informe 
desfavorable del secretari, però hi ha un informe favorable també, amb la mateixa 
contundència, de l’advocat municipal, que diu que en tractar-se d’una entitat sense ànim de 
lucre, sí que es pot procedir a l’adjudicació directa. La llei ho permet. És un espai que la llei 
permet en aquests casos i, per tant, per això ho fem. Molt bé. I que, evidentment, totes les 
administracions, quan hi ha aquesta possibilitat, s’agafen a evitar la licitació. No per res, sinó 
perquè amb la nova llei de contractacions, és, no feixuc, no, més que feixuc. Ningú s’està 
atrevint, cap ajuntament, a fer plecs de clàusules, fins el punt que, li avanço, que des del 
consell comarcal estem treballant per oferir el servei als ajuntaments, perquè els ajuntaments 
estan acollonits amb el tema de la redacció de plecs de clàusules. Llavors, si hi ha la 
possibilitat de dotar del servei sense haver de fer un plec de clàusules, doncs... 
 
El Sr. Meroño manifesta que en sóc absolutament conscients i, de fet, ja m’avanço, pel tema 
de l’explotació del bar de la piscina, a veure quines fórmules trobem, perquè ens estem... 
Clar, és cert, hi ha ajuntaments que volen fer proves de serveis d’aquest tipus, i amb la Llei de 
contractació del sector públic estàs molt encaixonat, i això és un problema per als 
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ajuntaments. Però jo crec que s’ha de fer algun tipus de debat, perquè és que ja estic pensant 
en l’explotació del bar de la piscina. Ens trobarem amb el mateix. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que no, no, amb tot. Sí, sí. D’acord, gràcies, Dani. 
 
La Sra. Maluquer manifesta que bé, només en aquest sentit, que les licitacions són feixugues, 
però perquè al darrere també hi ha un aprofundiment sobre les qüestions a tractar, no? A 
vegades triguem una miqueta més, però ho fem... 
 
El Sr. Alcalde manifesta que no, no, no són feixugues. Nosaltres, com que no hi intervenim... 
Però per als tècnics, als juristes, que sí que hi intervenen, són els que amb la nova llei... Van 
sortir espantats el dia que se la van presentar.  
 
Molt bé. Maria José Cortada? 
 
La Sra. María José Cortada Manchado regidora no adscrita manifesta que vaig a llegir la 
meva intervenció.  
 
Primer comentar que una de les..., algun comentari en contra del secretari, ha estat que 
primer... No del secretari, de l’advocat, que diu que l’advocat té un informe i tal, és que hi ha 
d’haver una exposició pública abans de la cessió, perquè estem parlant d’una cessió, eh? 
Estem parlant d’una cessió d’una infraestructura de l’ajuntament, municipal. Per tant, hi ha 
d’haver una exposició pública abans, eh? 
 
El Sr. Alcalde manifesta que hi serà, clar que hi serà. 
 
La Sra. Cortada manifesta que no hi ha estat, estem aprovant ja la cessió. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que no. 
 
La Sra. Cortada manifesta que no? Què estem aprovant? 
 
El Sr. Alcalde manifesta que no, s’ha modificat la proposta de resolució, on posava “informar”. 
 
La Sra. Cortada manifesta que val, però, aleshores, s’haurà d’aprovar això en el proper ple, 
no ara. Perquè l’exposició pública ha de ser anterior a aquesta...  
 
El Sr. Alcalde manifesta que clar, és notificarà.  
 
La Sra. Cortada manifesta que val, és així. Pel tema de transparència, explicacions i tal. Les 
coses s’han de... 
 
El Sr. Alcalde manifesta que sí, ho sabem molt bé, per això fem el que ens diuen. 
 
La Sra. Cortada manifesta que sí, molt, molt. Un segonet, que se m’ha tancat... Val. 
 
A veure, la idea de fer el RESPIR, evidentment és bona. De fet, ja estava en funcionament 
quelcom semblant, eh? Les persones grans, amb certa autonomia, podien gaudir de l’estança 
de dia, el dia que es va fer, a partir del 2015 i el 2016, si no recordo malament, Sr. Alcalde. 
 
A la setmana, dos dies a la setmana, amb menjador inclòs i participant, a més a més, de les 
activitats que el casal ofereix: memòria, pintura, gimnàstica adaptada, dinamització, i amb el 
suport, a més, d’una professional, que venia per hores. El preu d’aquest servei era de 60 



 
 

 
 

13 

  

euros. Sé que després es va apujar a 90,00 €.  
 
En el moment de la meva destitució estava en funcionament d’aquesta manera. El Sr. Alcalde 
va ser el responsable durant gairebé un any, i no em consta que treballés per ampliar aquesta 
oferta i, de fet, el tema és el mateix.  
 
Tot això ho dic perquè no cal cedir un espai ni diferenciar aquestes activitats, el que s’ofereix 
amb això és el mateix, amb l’agreujant de no exposar públicament, abans de la cessió, de 
donar-ho a dit sense una licitació, i que evidentment, no queda gaire clar que no hi hagi 
voluntat de benefici, ja que tampoc hem tingut possibilitats de comparar amb altres opcions. I 
no poso en dubte la professionalitat d’aquesta cooperativa i d’aquests professionals. Sembla 
que dir “cooperativa” i “sense ànim de lucre” ja és més que suficient. Potser que tots ens 
constituïm en cooperatives, doncs, eh?  
 
Crec, a més a més, que si podem invertir en el futur més de 2 milions d’euros en una propietat 
privada, podem invertir en unes hores més de professional per tenir cura dels nostres avis i, 
en tot cas, si hem d’optar per cedir les nostres infraestructures o l’espai, potser que fem les 
coses com cal. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que ah, ja estàs? Gràcies. Bé, només comentar que, a part que no té 
res a veure el servei que proposem amb el servei d’estança de dia, va ser una bona iniciativa, 
així es va dir des del primer moment... 
 
La Sra. Cortada manifesta que no és exactament el mateix perquè no pot haver-hi activitat de 
centre de dia... 
 
El Sr. Alcalde manifesta que no és el mateix. 
 
La Sra. Cortada manifesta que sí senyor. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que no és el mateix. Ho ha explicat molt bé la regidora, i no és el 
mateix. És igual, va ser... (Veu de fons.) Sí, mira, és un dels privilegis de ser alcalde. Hi ha 
molts inconvenients, però un dels avantatges és que puc tenir l’última paraula, forma part..., 
va amb el càrrec.  
 
Va ser una molt bona iniciativa, el tema de l’estança de dia, però hem de reconèixer entre tots 
que no va funcionar en el sentit que això tenia un cost per a l’ajuntament de 8.000 i escaig 
euros l’any, i que el gaudien dues, tres persones. És a dir, era... No, pots riure però és així. 
Perdona, en el moment en què més persones hi va haver eren quatre, i ara, els darrers 
temps, hi havia tres persones, perquè malauradament una va morir, i al final, s’ha quedat en 
dues persones, i no sé si al final només una. I clar, no pots estar pagant una persona que fa 
activitats per només una persona. Això és absolutament ruïnós, des de tots els punts de vista. 
Per tant, també teníem la necessitat de reconduir-ho d’alguna manera, quan només es 
donava dos dies a la setmana. Ara estem parlant de donar-lo de dilluns a divendres. Per tant, 
és molt diferent, i sense cap cost per a l’ajuntament. 
 
Per tant, si l’ajuntament estava donant un servei que costava 8.000 euros a l’ajuntament, dels 
quals en recuperava una part ínfima, només ho gaudien dues persones i ara estem parlant 
que ho podran gaudir quinze, i que no tindrà cap cost per a l’ajuntament, sinó que, al revés, 
tindrà ingressos per a l’ajuntament, si tot va bé, que podrà revertir en ajudar a les persones 
que més ho necessitin, penso que és un canvi de plantejament que només té avantatges i 
que no té cap inconvenient. Només una rectificació: ha dit que jo vaig tenir la responsabilitat 
del Servei a les Persones durant un any. No, sis mesos.  
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(Veu de fons.) 
 
Sí, bé, és igual. Jo crec que has dit un any, però és igual, són sis mesos –són sis mesos. 
Molt bé. Doncs, passem a votació. 
Vots a favor? 
Abstencions? 
 
El Sr. Secretari manifesta que queda aprovat per 6 vots a favor, de l’equip de govern, i 5 
abstencions, de l’oposició. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, moltes gràcies. 
 
El Consistori per 6 vots a favor (3 PDeCAT, 2 ERC i 1 AI-CM) i 5 abstencions (3 GxC, 1 PSC i 
1 de la regidora no adscrita), acorda aprovar la proposta que és del tenor literal següent: 
 
“Expedient número 2018/782, relatiu al conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de 
Cabrera de Mar i MIR Serveis Socials, SCCL per a la cessió d'un espai al Casal El Castellet 
per a la realització del projecte de servei RESPIR. 
 
Fets 
 
1. Atès que l’Ajuntament de Cabrera de Mar té la intenció d’ afavorir el desenvolupament de 
projectes adreçats a la població del municipi per a la millora de la qualitat de vida dels 
ciutadans. 
 
2. Atès que el 16 de març de 2018 l’entitat sense ànim de lucre MIR Serveis Socials, S.C.C.L 
presenta instància oferint un projecte i les tarifes de servei RESPIR que interessa portar a 
terme a l’equipament municipal de El Castellet. 
 
3. Atès que l’Ajuntament de Cabrera de Mar considera escaient el projecte presentat per 
assolir els objectius de l’apartat primer. 
 
4. Vist l’informe favorable emès per l’advocat municipal el 17 de maig de 2018. 
 
5. Vist l’informe desfavorable amb objeccions, emès pel secretari-interventor el 4 de juliol de 
2018. 
 
Fonaments de dret 
 
1. Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL). 
 
2. Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens 
locals. 
 
3. 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 (TRLMRLC). 
 
4. Llei 12/2007 d’11 d’octubre de serveis socials 
 
5. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
6. Informe jurídic de data 17 de maig de 2018, emès per l’advocat municipal. 
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Per tot l’esmentat es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer: Aixecar les objeccions que consten a l’informe del secretari-interventor esmentat 
anteriorment. 
 
Segon: Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Cabrera de Mar i Mir 
Serveis Socials, SCCL, per a la cessió gratuïta d’un espai al Casal El Castellet perquè la 
cooperativa pugui dur a terme el projecte de servei RESPIR. El termini de vigència serà d’UN 
ANY. Abans de la finalització els signants en poden acordar unànimement la pròrroga del 
mateix. 
 
Tercer: Notificar el present acord a la interessada. 
  
Quart: Sotmetre l'expedient a informació pública per un període mínim de 30 dies, durant el 
qual es poden formular reclamacions o al·legacions. 
 
Cinquè: Donar compte al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Sisè: 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. MEDI AMBIENT 

 
7.1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI INTERADMINISTRATIU ENTRE ELS 
AJUNTAMENTS DE VILASSAR DE MAR, CABRERA DE MAR I CABRILS PER A LA 
SUBSTIUCIÓ DEL FILAT DE LA TANCA PERIMETRAL DE LA DEIXALLERIA DEL CAMÍ 
DEL MIG 

 

Passem al següent punt, que és el punt 7.1, aprovació, si escau, del conveni 
interadministratiu entre els ajuntaments de Vilassar de Mar, Cabrera de Mar i Cabrils, per a la 
substitució del filat de la tanca perimetral de la deixalleria del Camí del Mig. Ens presenta 
aquest punt l’Enric Mir, regidor d’Obres, Serveis, Sostenibilitat i Esports. Endavant, Enric. 
 
El Sr. Enric Mir Nuet, regidor del grup municipal d’ERC manifesta que gràcies, bon vespre a 
tothom. 
 
Bé, el que portem al ple avui a aprovar és el tema de la deixalleria, que és un equipament que 
està compartit entre tres municipis, que són Vilassar de Mar, Cabrera de Mar i Cabrils, i això 
ja fa molts anys que s’està intentant “adecentar” una mica i arreglar-la, fa molt temps que no 
es fa cap manteniment, i des que va començar aquest mandat que s’ha intentat posar-nos 
d’acord els tres municipis. És difícil, per un tema de partides pressupostàries, per un tema de 
convenis i per un tema de concretar els imports, i al final, després de presentar pressupostos i 
de fer estudis, i l’Ajuntament de Vilassar, que al principi va dir que ell no podia fer cap inversió 
els primers dos anys, llavors vam començar a treballar, ho vam preparar per a l’any passat, no 
vam arribar-hi a temps, i aquest any finalment l’Ajuntament de Vilassar, que és el que té més 
del 60 per cent de la participació de la deixalleria, i és el que promou tot això, ha trobat, ha 
presentat un pressupost, que l’hem aprovat els tres municipis, per poder fer la tanca 
perimetral, canviar els cartells, pintar-la i “adecentar-la” una mica, perquè si vosaltres la feu 
servir, veureu que està bastant malmesa i li fa falta manteniment. 
 
Llavors, es demana poder signar aquest conveni i l’aprovació. Moltes gràcies. 
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El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, gràcies, Enric. Algun comentari o pregunta? Gent per 
Cabrera, no? Ningú? No? Doncs, passem a votació. 
 
Vots a favor? 
Doncs, queda aprovat per unanimitat. Moltes gràcies. 
 
El Consistori per unanimitat, acorda aprovar la proposta que és del tenor literal següent: 
 
“Expedient número 2018/505, relatiu al conveni interadministratiu entre els ajuntaments de 
Vilassar de Mar, Cabrera de Mar i Cabrils per a la substitució del filat de la tanca perimetral de 
la deixalleria del Camí del Mig . 
 
Fets 
 
Seguidament es dóna compte del conveni interadministratiu entre els ajuntaments de Vilassar 
de Mar, Cabrera de Mar i Cabrils per a la substitució del filat de la tanca perimetral de la 
deixalleria del Camí del Mig . 

 
Atès que l’Ajuntament de Cabrera de Mar te interès en adherir-se a l’esmentat conveni per tal 
de poder gaudir dels acords establerts.   
 
En data 5 de juny de 2018, l’advocat municipal emet informe al respecte.  
 
Fonaments de dret 
 
1. Vist el contingut de l’acord de l’Ajuntament de data 9 de juliol de 2007, de delegació a 
favor de la Junta de Govern de determinades competències del Ple Municipal. 
 
Es proposa el Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:   
 
Primer:  Aprovar el conveni interadministratiu entre els ajuntaments de Vilassar de Mar, 
Cabrera de Mar i Cabrils per a la substitució del filat de la tanca perimetral de la deixalleria del 
Camí del Mig . 
 
Segon: Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació amb càrrec a l’ampliació número 
1623-227000 del vigent Pressupost de la Corporació.  
 
Tercer: Notificar el present acord a l’interessat i a Gestió Econòmica.   
 
Quart: Facultar a l’Il·lm. Sr. Alcalde tant àmpliament com sigui menester i en dret es 
requereixi per a l’efectivitat dels presents acords, en especial a la signatura de l’esmentat 
conveni.” 
 
8. PRESIDÈNCIA 
 
8.1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CODI ÈTIC I BON GOVERN DE L'AJUNTAMENT DE 
CABRERA DE MAR    
 
Passem al següent punt, que és l’aprovació, si escau, del codi ètic i de bon govern de 
l’Ajuntament de Cabrera de Mar.  
 
Bé, us explicaré bàsicament com està estructurat aquest codi ètic, que ve del consell 
comarcal. Al Consell Comarcal del Maresme es va aprovar amb la participació de tots els 
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grups polítics, de tot l’espectre, tot el ventall polític, des de la CUP fins el Partit Popular, 
passant, lògicament, per Ciutadans, PSC, PDeCAT, Esquerra Republicana i Iniciativa per 
Catalunya, i amb la incorporació d’esmenes per part de tothom, i l’aportació per part de tots 
els grups, i va ser aprovat per unanimitat. El que hem fet és traslladar-ho fa unes setmanes 
als diferents grups perquè tothom ho pogués conèixer, i un cop tothom ho ha pogut veure ho 
portem a l’aprovació del ple, amb les adaptacions pertinents. Lògicament, allà on deia 
“Consell Comarcal del Maresme”, doncs, posa ajuntament de Cabrera de Mar, i algun petit 
retoc que s’ha fet, sempre adequat a l’àmbit territorial al que afecta. 
 
Bé, el codi està estructurat de la següent manera. Primer, els objectius d’aquest codi ètic són 
dos: és establir els principis ètics que han de guiar l’actuació dels alts càrrecs dels ens locals i 
les normes de conducta que se’n deriven, i el segon, determinar els principis de bon govern 
que han de servir per fomentar una millor actuació de l’Ajuntament de Cabrera de Mar. 
 
L’àmbit d’aplicació és el dels càrrecs dels ens locals, és a dir, els membres de la corporació 
en la seva condició de representants electes, és a dir, nosaltres onze. Els titulars dels òrgans 
superiors i directius, segons la definició de la normativa en matèria de règim local, és a dir, els 
caps d’àrea, i entenc que el secretari i interventor també? Sí? Això ja ho parlarem. I també un 
altre col·lectiu és els titulars o membres dels òrgans de govern i càrrecs directius de les 
entitats públiques empresarials locals i societats mercantils locals, amb capital social 
íntegrament públic, és a dir, els consellers de GICSA, de l’empresa municipal. Aquestes són 
les persones afectades. 
 
Té dues parts, podríem dir, importants. Una és els principis ètics i de conducta, que en total 
està dividit de la següent manera: hi ha vuit d’aquests principis que parlen sobre el bon 
govern de l’Ajuntament de Cabrera de Mar. Després, hi ha un total de set els principis que 
parlen sobre la relació entre els grups locals. També hi ha un altre apartat que parla sobre la 
bona administració de l’Ajuntament de Cabrera de Mar, dels quals hi ha quinze principis. 
També es parla sobre les relacions entre els càrrecs electes i els empleats públics, amb un 
total de cinc principis. I vuit principis sobre els serveis públics i la participació ciutadana. 
També hi ha un altre apartat sobre les retribucions econòmiques dels electes, i les 
declaracions d’activitats i béns dels alts càrrecs. 
 
També parla sobre el règim d’incompatibilitats, sobre les empreses licitadores a entitats 
prestadores de serveis públics i beneficiaris de subvencions, que també han d’assumir els 
principis que se segueixen, que són un total de catorze, per tant, exigirem a les empreses que 
treballen a l’ajuntament també el compliment d’una sèrie de principis de codi ètic i bon govern. 
I després hi ha una sèrie de recomanacions.  
 
I la segona part, que és igualment important, que us deia, és tot el que fa referència al 
seguiment, perquè, molt bé, tot això pot quedar, això serà publicat en el portal de la 
transparència, però el que aprovem avui també és la creació d’una comissió de seguiment del 
codi ètic i de bon govern de l’Ajuntament de Cabrera de Mar, que vetlli pels objectius 
establerts per al restabliment del codi. 
 
Aquesta comissió serà un òrgan col·legiat format pels càrrecs electes i seguint el model de 
comissió informativa, és a dir, igual que tenim la comissió informativa d’Urbanisme, Obres, 
Serveis i Activitats, doncs, crearem aquesta comissió de seguiment del codi ètic, que ja 
establirem a veure amb quina freqüència s’haurà de reunir. 
 
I també aprovem demanar als grups polítics locals que designin els seus representants, un 
titular i un suplent, en el cas que tinguin més d’un representant, en l’esmentada Comissió de 
seguiment del codi ètic i de bon govern de l’Ajuntament de Cabrera de Mar, i que ho notifiquin 
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per escrit en el termini de deu dies hàbils des de l’adopció d’aquest acord. Per tant, els prego, 
a part que els arribarà la notificació, anar pensant cadascun en el seu representant i demés. 
El codi ètic serà vigent mentre no s’aprovi una modificació o sigui derogat, per tant, no té una 
data de caducitat, sinó que pot durar fins que no es modifiqui o es decideixi derogar-lo, 
d’acord? 
 
Doncs, dit això, si voleu fer algun comentari? Gent per Cabrera? Anna Maluquer, endavant. 
 
La Sra. Anna Maluquer Ferrer regidora del grup municipal de GXC, manifesta que sí, gràcies.  
 
Bé, nosaltres celebrem aquesta iniciativa, que es faci un codi ètic, tot i que ens sembla una 
miqueta, doncs..., són temes o coses que haurien de donar-se per fetes, no? Sembla mentida 
que s’hagin d’escriure.  
 
És que m’ha fet molta gràcia una frase que diu, un dels quatre punts, o dels eixos, diu: “És un 
element essencial per recuperar la legitimitat.” Això vol dir que l’hem perduda. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que a ulls de molta gent, diríem que sí, no? Segons l’opinió pública. 
 
La Sra. Maluquer manifesta que doncs, això els partits d’àmbit no estrictament local caldria 
que reflexionéssim sobre tot això. Evidentment, tot es pot canviar i fer foc nou, i anar 
endavant.  
 
També he vist que una de les recomanacions que fa és romandre un màxim de dos mandats 
en el càrrec, senyor alcalde. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que sí, això, a l’apartat final, parla de recomanacions, sí. És un 
apartat diferent, sí. 
 
La Sra. Maluquer manifesta que sí. I després, volia incidir també en el tema de la comissió 
ètica. Vostè ja ho ha explicat, ja la formarem i ja pactarem entre tots, imagino, també la 
periodicitat amb què s’ha de convocar aquesta comissió. Nosaltres, en principi, hi votarem a 
favor. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Un aclariment només, Anna, si em permets. Això de les 
recomanacions, es referia al consell comarcal, i jo expressament no vaig voler canviar-ho, 
val? Però es referia al consell comarcal, dos mandats de presidència al consell comarcal. Jo 
vaig dir: “No el toquis, perquè això és una recomanació”, d’acord? 
 
Sr. Daniel Meroño, del Partit dels Socialistes de Catalunya? Endavant. 
 
El Sr. Daniel Meroño Lombera regidor del grup municipal del PSC, manifesta que sí, jo també 
celebro la presentació d’aquest codi ètic, del qual tenia coneixement pels companys del 
consell comarcal. Em sembla una eina molt interessant per als polítics, perquè ens ho llegim, 
perquè en prenguem nota, perquè no passin coses com han passat en el Govern estatal, com 
al Consell Comarcal del Maresme, que hi ha hagut casos de mal govern en un sentit i en 
l’altre, que han fet que hi hagi hagut destitucions i que hi hagi hagut mocions de censura en el 
cas. 
 
També és una eina interessant per a la ciutadania, i més si es penja al Portal de 
transparència. Tothom podrà veure i avaluar si el que estem fent és el que posa en el codi ètic 
o no, i llavors podran avaluar-nos. Jo faig un aclariment: això de si els alts càrrecs..., o sigui, 
això inclou els regidors, està pensat per als representants polítics i els alts càrrecs polítics, o 
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sigui, els càrrecs polítics, no està pensat per a responsables tècnics, ni molt menys per a un 
funcionari de l’Estat. Està pensant per a alts càrrecs polítics, posats a dit per polítics. Està 
pensat per a això, no per als tècnics, no per als treballadors de l’ajuntament. 
Jo li recomano, senyor Mir, suposo que se l’ha llegit... 
 
El Sr. Alcalde manifesta que diverses vegades, i corregides algunes coses. 
 
El Sr. Meroño manifesta que l’Anna ha llegit una cosa, i jo també vull llegir algunes. És que, 
bé, algunes així, escollides. “L’Alcaldia es compromet a fer pública i consultable la seva 
agenda institucional, així com també ha de fer pública i consultable l’agenda institucional de 
l’Ajuntament de Cabrera de Mar.” Em sembla molt interessant... 
 
El Sr. Alcalde manifesta que això ja està des de fa un any i mig. 
 
El Sr. Meroño manifesta que en el Portal de la transparència jo no ho he trobat. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que sí, sí.  
 
El Sr. Meroño manifesta que la seva agenda? 
 
El Sr. Alcalde manifesta que sí, sí, la meva agenda és consultable per part de tots els 
ciutadans des de fa un any i mig, com a mínim. Segur. 
 
El Sr. Meroño manifesta que doncs, digui’m l’enllaç, perquè... 
 
El Sr. Alcalde manifesta que ostres, has d’entrar a Seu Electrònica, a Informació Oficial... Sí, 
sí, la Judith t’ho explicarà millor, perquè ara fa dies que no hi entro. Perquè jo comprovava 
que sortís... Surt tota l’agenda.  
 
El Sr. Meroño manifesta que jo he entrat al Portal de transparència, i al Portal de 
transparència hi ha les mateixes notícies que a l’ajuntament, que estan allà penjades. S’ha 
d’entrar a la Seu Electrònica per mirar l’agenda? Val. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que sí, sí. 
 
El Sr. Meroño manifesta que val. “Els alts càrrecs i electes es comprometen a no rebre ni 
facilitat l’accés a l’agenda a aquelles entitats o persones que, tenint la consideració de grup 
d’interès, no s’hagin registrat en el corresponent registre.  
 
Es vetllarà pel compliment estricte de la legislació vigent en matèria d’incompatibilitat dels 
càrrecs electes i el personal directiu, no permetent que els seus interessos personals entrin 
en conflicte amb els seus càrrecs públics.  
 
Facilitar el consens i l’acord entre totes les forces polítiques, fer-les partícips dels grans 
projectes mitjançant una manera respectuosa de fer política i respectant altres 
posicionaments.  
 
Potenciar la ciutadania activa, participativa i crítica, a través de noves accions de participació 
ciutadana, ja siguin consultes, enquestes, processos participatius, xarxes socials, fòrums 
digitals o d’altres.  
 
Facilitar la incorporació i la integració de les persones contractades a l’ajuntament mitjançant 
un pla d’acollida.” Això és molt interessant.  
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“Garantir la transparència en la contractació pública, l’execució pressupostària, la concessió 
de llicències, selecció de personal i la resta de procediments administratius.” No és moco de 
pavo el que estic llegint, eh? No és moco de pavo. Bé, posa..., ens posa deures.  
 
“Es publicaran les declaracions dels béns complets, les declaracions sobre causes de 
possible incompatibilitat sobre qualsevol activitat que proporcioni o pugui proporcionar 
ingressos econòmics, retribucions íntegres i les compensacions econòmiques que es 
percebin per la representació ocupada amb motiu del seu càrrec. 
 
Les retribucions dels alts càrrecs es publicaran a la web o al Portal de la transparència per al 
coneixement de la ciutadania.” 
 
Per això dic que he anat a mirar el Portal de la transparència, i jo això... El Portal de la 
transparència... 
 
El Sr. Alcalde manifesta que això ja està. La declaració de béns i retribucions, tot això és 
públic des del primer dia, quan s’entra al mandat.  
 
El Sr. Meroño manifesta que doncs, aquí parla de Portal de la transparència, i al Portal de la 
transparència... 
 
I bé, la comissió ètica té l’obligació d’emetre un informe anual de l’activitat referent al 
mecanisme de control intern, que es farà públic a partir del Portal de la transparència.  
 
Amb això dels representants que comentava, de cada grup polític, entenc que no cal que sigui 
el regidor. Pot ser un representant, no cal que sigui regidor. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que no ho sé, la veritat és que no ho sé. Jo entenc que sí, eh? Com 
els càrrecs electes. 
 
El Sr. Meroño manifesta que jo crec que seria millor que no, perquè si som nosaltres els que 
ens avaluem a nosaltres, doncs, com que, no sé... 
 
El Sr. Alcalde manifesta que diu: “Comissió de seguiment del codi ètic”, tal, tal, “que vetlli pels 
objectius establerts per l’esmentat codi. Aquesta comissió serà un òrgan col·legiat format pels 
càrrecs electes.” Clarament ho diu, sí, sí. 
 
El Sr. Meroño manifesta que doncs, la proposta seria que no fóssim nosaltres, perquè..., Juan 
Palomo, saps? I al final, acabaran com totes les comissions entre nosaltres. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que home... 
 
El Sr. Meroño manifesta que bé... En tot cas, hi votaré a favor, eh? 
 
El Sr. Alcalde manifesta que ah, molt bé, gràcies. Molt bé. Gràcies, Dani. Donem la paraula a 
María José Cortada. Endavant.  
 
La Sra. María José Cortada Manchado regidora no adscrita manifesta que val. El tema del 
Portal de la transparència està des del 2014, o vaig errada? 
 
El Sr. Alcalde manifesta que s’ha anat omplint des de l’any dos mil..., sí, jo diria 2015, quan 
vam començar aquest mandat. 
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La Sra. Cortada manifesta que bé, el que deia el Dani, el tema del Portal de transparència, en 
aquest ajuntament no hi és, perquè el Portal de transparència jo entenc que s’han de penjar 
que si convenis... 
 
El Sr. Alcalde manifesta que dius que no hi és, i la Judith s’ha estat molt de temps omplint-lo.  
 
La Sra. Cortada manifesta que hi és, però no hi ha la informació. La informació que es troba, 
Sr. Jordi, és el mateix que es veu en l’I-Cabrera, i és veritat. Potser és una errada de la web, 
no ho sé, però és cert. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que no. No, home, no, però sí... 
 
La Sra. Cortada manifesta que doncs, perfecte. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que a veure, si un no sap com accedir-hi... Pregunti-ho i ja li direm 
com s’hi accedeix. 
 
La Sra. Cortada manifesta que potser és que som molt bobos i no accedim correctament, 
però vas al Portal de transparència i no hi ha res. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que no es tracta de ser bobos, a vegades l’accés a les webs no és 
fàcil.  
 
La Sra. Cortada manifesta que bé, és igual, la qüestió és que, bé, és un codi ètic de bon 
govern... 
 
El Sr. Alcalde manifesta que però no digui que no hi és, clar que hi és. 
 
La Sra. Cortada manifesta que ... com diu l’Anna, és una llàstima que haguem d’anar un codi 
ètic i de bon govern, perquè, mira, no està el llibre que ha estat publicat, amb més 
publicacions de tota la història, no està i en parla d’això. Vull dir que... Exacte, exacte. No, no 
els Deu Manaments, moltes altres coses. Però vaja, és igual. Aquesta és la meva opinió.  
 
Però que el tema del Portal de transparència, i que no s’ha estat treballant en aquest 
ajuntament, i que ara es faci un codi ètic i de bon govern, no sé si vostès saben realment què 
significa això, o si seran capaços de fer-ho. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, ho sabem molt bé.  
 
La Sra. Cortada manifesta que sí, sí. De moment no ho han demostrat. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que el fet que diguis que no existeix perquè tu no has sabut entrar-
hi... Et prego que no diguis que no existeix. 
 
La Sra. Cortada manifesta que no hi és. No hi ha la informació que hi ha d’haver en un portal 
de transparència. I ja està. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que cada ajuntament, en funció de la seva capacitat, ha anat omplint 
els darrers anys. I la Judith Sala ha fet molt bona feina en aquest sentit, i és molt injust que 
vostè estigui dient que no s’ha fet. 
 
La Sra. Cortada manifesta que jo no m’estic posant en si s’ha fet feina o no, simplement que a 
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la informació que va haver-hi en el Portal de transparència no hi és. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que home, és que és una administrativa la que va omplint.  
 
El Sr. Sergi Teodoro José regidor del grup municipal del PDeCAt manifesta que Jordi, la teva 
agenda jo l’he trobada. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que val, gràcies. O sigui, hi és. D’acord, molt bé. Passem a votació. 
Només un últim comentari abans de passar a votació.  
 
Aquest codi, fruit de les aportacions de tants grups polítics, és molt més exigent del que seria, 
anem a dir necessari, per recuperar la legitimitat. Va molt més enllà, és molt més exigent que 
una qüestió de simple recuperació de la legitimitat dels polítics, no? Parla de temes de 
sostenibilitat, de..., bé, mil històries que fins fa quatre o cinc anys eren impensables, eh? Vull 
dir que és extremadament exigent. Molt bé, em sembla fantàstic, per això dic que no és un 
paper mullat de dir “bé, va, per quedar bé”, sinó que és molt exigent en aquest sentit. 
Molt bé, doncs, sotmetem aquest punt a votació. 
 
Vots a favor? 
Perfecte. Doncs, queda aprovat per unanimitat. Gràcies.  
 
El Sr. Teodoro manifesta que si vols, Jordi, puc dir-te el que fas demà. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que sí. Mira, m’anirà bé, perquè així... 
 
El Sr. Teodoro manifesta que demà tens una reunió a les 10 i mitja, de tema de seguretat, al 
carrer La Solana, 11. 
 
La Sra. Cortada manifesta que això és al Portal de transparència, la informació de l’agenda de 
l’alcalde?  
 
El Sr. Alcalde manifesta que sí, clar.  
 
La Sra. Cortada manifesta que ha de formar part. Però és que hi ha moltes altres coses, no 
estem parlant només de l’agenda de l’alcalde. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que val, val. Molt bé, Sergi, gràcies. Prou aclaridor.  
 
El Sr. Teodoro manifesta que hi apareix tot, Jordi. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que gràcies. Ah, i també surt, més enllà de l’alcalde, la del Sr. Enric 
Mir, primer tinent d’alcalde, i de la Núria Pera, segona tinent d’alcalde, també.  
 
La Sra. Anna Maluquer Ferrer regidora del grup municipal de GxC manifesta que el que jo 
voldria dir és que el que sí que costa a vegades és entrar-hi i trobar la informació. A mi se’m 
va dir que les factures estaven penjades, i jo tampoc les he sabut trobar. No vol dir que no hi 
siguin... 
 
El Sr. Alcalde manifesta que però digueu-ho. Pot ser que... No, no, moltes webs són difícils, 
no dic que no, eh? 
 
La Sra. Maluquer manifesta que clar, però la transparència representa que hauria de ser una 
cosa àgil per trobar-la fàcil, si no... En fi. 
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El Sr. Teodoro manifesta que és que tot està dintre del Portal de transparència. Hi ha un baner 
que diu “Portal de transparència”, tu cliques allà i surt tot, tot. Les normatives, els 
reglaments... Tot. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que surten totes les... Bé.  
 
El Consistori per unanimitat, acorda aprovar la proposta que és del tenor literal següent: 
 
“Expedient número 2018/538 relatiu al Codi ètic i de bon govern de l'Ajuntament de Cabrera 
de Mar. 
 
Fets 
 
1. Vist que la Llei 19/2914 del 29 de desembre, de transparència, accés a la Informació 
pública i bon govern estableix que els ens locals han d’elaborar un codi de conducta de llurs 
alts càrrecs que concreti i desenvolupi els principis d’actuació establerts en aquesta llei, 
n’estableixi altres addicionals, si s’escau, i determini les conseqüències d’incomplir- los. 

2. Vist que s’ha redactat el codi ètic i de bon govern de l'Ajuntament de Cabrera de Mar, 
seguint les recomanacions i suggeriments de la Generalitat, dels grups polítics que 
representen la institució i de l’OAC (Oficina Antifrau de Catalunya). 

Fonaments de dret 
 

1. Vist l’art. 55.3 de la Llei 19/2014 de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern. 

2. Atès l’art. 14.2 del DL 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
de l’organització comarcal de Catalunya, 

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

Primer: Aprovar el “Codi ètic i de bon govern l'Ajuntament de Cabrera de Mar.”, el text íntegre 
del qual s’annexa al present acord. 

Segon: Publicar-lo al portal de transparència i al web de l’Ajuntament de Cabrera de Mar.  

Tercer: Aprovar la creació d’una Comissió de seguiment del codi ètic i de bon govern del 
l'Ajuntament de Cabrera de Mar que vetlli pels objectius establerts per l’esmentat Codi. 
Aquesta Comissió serà un òrgan col·legiat, format pels càrrecs electes, i seguint el model de 
Comissió Informativa. 

Quart: Demanar als grups polítics locals que designin els seus representants (titular i suplent) 
en l’esmentada Comissió de Seguiment del Codi ètic i de bon govern de l'Ajuntament de 
Cabrera de Mar i ho notifiquin per escrit en el termini de deu dies hàbils des de l’adopció 
d’aquest Acord. 

Cinquè: Facultar a l’Il·lm. Sr. Alcalde tan àmpliament com sigui menester i en dret es 
requereixi per a l’efectivitat dels presents acords.” 
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9. MOCIONS 
 
9.1. MOCIÓ QUE PRESENTA L'EQUIP DE GOVERN SOBRE "EL MÓN LOCAL CATALÀ 
DAVANT LA REALITAT DEL REFUGI A L'ESTAT ESPANYOL"  
 
Passem al següent punt, que és una moció que presentem tots els grups polítics municipals 
sobre el món local català, davant la realitat del refugi a l’Estat espanyol.  
 
La moció diu el següent: “El món viu una greu crisi humanitària com a conseqüència del 
desplaçament de milions de persones que fugen dels desastres naturals, els conflictes 
armats, la violació de drets humans o la pobresa. La manca de vies legals i segures per a 
l'entrada a la Unió Europea empenyen els refugiats a posar-se en mans de les màfies i seguir 
rutes perilloses. Només l'any 2017, més de 3.000 persones van morir ofegades en naufragis 
mentre creuaven la Mediterrània. En el primer trimestre de 2018 ja han mort o desaparegut 
500 persones intentant creuar la Mediterrània. 
 
Per fer front a aquesta situació, la Comissió Europea va proposar el maig de 2015 dos 
mecanismes d'emergència per implicar els estats membres i alleujar el pes que estan patint 
els països de les fronteres del Sud d'Europa i els països veïns de Síria. Malgrat això, l'Estat 
espanyol va incomplir les quotes de reubicació i de reassentament de persones refugiades, 
acollint tan sols un 11 per cent de les 17.337 persones refugiades que havia d'acollir en dos 
anys.” 
 
Ara faig un breu parèntesi. Aquesta setmana s’ha sabut que aquesta xifra havia de ser més 
altra, no 17.337 sinó 19.000 i escaig. 
 
“Els vergonyants acords entre els Estats de la Unió Europea i Turquia han permès retornar a 
territori turc, sense garanties de respecte dels seus drets fonamentals, persones refugiades 
que havien arribat a Grècia, obviant que tota negociació en el marc del Consell d'Europa ha 
d'estar subjecta al respecte a la Declaració de Drets Humans i al Dret Internacional. 
 
Vista la situació que pateixen les persones que cerquen refugi arriscant les seves vides i es 
veuen abocades a les màfies, toca reclamar vies d'accés a la protecció internacionals legals i 
segures en països d'origen i trànsit, i que el Govern de l'Estat assumeixi la seva 
responsabilitat acceptant íntegrament les quotes de persones reubicades i reassentades que 
li corresponen. 
 
Les ciutats i els municipis tenim un paper clau en l'assistència i l'acollida efectiva de refugiats. 
És en l'àmbit local on es gestionen les necessitats més immediates: allotjament, manutenció, 
roba, atenció mèdica, educació, orientació sociolaboral, lingüística, etc. Una tasca a la que cal 
sumar els recursos que dediquem el món local a l'ajuda humanitària i la cooperació al 
desenvolupament per donar assistència a les persones que fugen de les guerres, de la 
persecució política o dels desastres naturals i cerquen refugi i protecció internacional. 
 
El món local afrontem un doble repte: el d'acollir en un termini curt en condicions dignes les 
persones que busquen protecció i, a llarg termini, el més important i durador, garantir la seva 
autonomia i accés al mercat laboral perquè puguin incorporar-se a les societats d'acollida. 
 
No obstant això, la relació de l'Estat espanyol en l'etapa de Mariano Rajoy amb les 
administracions locals ha estat quasi nul·la en aquest sentit. A dia d'avui, no hi ha un 
mecanisme de coordinació eficient entre l'Estat, les comunitats autònomes i els municipis, que 
permeti conèixer amb previsió el desenvolupament dels programes de reubicació i 
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reassentament. Tampoc està prevista cap forma d'accés als Fons Europeus d'Asil, Migració i 
Integració per part de les ciutats que dediquem recursos propis a l'acollida de refugiats. 
 
La manca d'informació i coordinació per part del Govern estatal genera uns impactes a nivell 
local que ens obliguen a destinar una gran quantitat de recursos per assegurar un mínim de 
dignitat a les persones refugiades veïnes de les nostres ciutats. 
 
Darrerament hem viscut episodis de criminalització i assetjament de les organitzacions i les 
persones que han donat protecció i assistència a les persones refugiades per part de diferents 
autoritats governamentals i judicials, per tal que aquestes persones i organitzacions no 
governamentals deixessin de rescatar refugiats sota inversemblants acusacions d'afavorir la 
immigració clandestina, i d'associació criminal o de col·laboració amb les màfies. 
 
Salvar vides en cap cas no pot ser delicte, i les acusacions de tràfic de persones estan 
absolutament fora de lloc en l'acció humanitària, i davant d'aquestes campanyes de 
persecució la resposta del món local no pot ser altra que ajudar aquestes persones i 
organitzacions que salven vides. Bloquejar l'acció de les organitzacions humanitàries 
suposaria exposar milers de persones a morir ofegades al mar. 
 
Coincidint amb la commemoració del Dia internacional de les persones refugiades el 20 de 
juny, els governs locals reafirmem el nostre compromís amb el dret al refugi, recordant que els 
municipis catalans hem mostrat absolutament la nostra predisposició a recollir persones 
refugiades malgrat no disposar de les competències d'asil ni accés al finançament necessari. 
El món local català ha dedicat recursos per donar assistència i aixopluc a les persones que 
cerquen refugi a Europa, mitjançant la campanya d'emergència del Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament, amb el hastag #monlocalrefugi, i ha sensibilitzat sobre la 
situació en què viuen, així com les causes que han provocat la seva fugida. Per altra banda, 
bona part d'aquests municipis ja estan acollint persones refugiades amb qualitat, destinant 
part dels seus recursos locals a afavorir la integració i la cohesió social. 
 
Valorem positivament el fet que el nou Govern de l'Estat acollís les 600 persones del vaixell 
Aquarius, que durant dies van estar a la deriva buscant un port europeu on demanar asil, i la 
predisposició del Govern de la Generalitat de Catalunya d'oferir acollir-los en territori català. 
En aquest sentit, desitgem que els governs locals i autonòmics siguin tinguts en compte d'ara 
en endavant a l'hora de dissenyar i desplegar la política pública d'asil i refugi de l'Estat. 
 
Per a això, els governs locals catalans acordem: 
 
Primer, exigir al Govern de l'Estat que compleixi amb els acords davant la Unió Europea al 
2015 per a l'acollida de les 19.000 i escaig persones refugiades. Per facilitar-ho, les ciutats 
ens oferim a col·laborar de forma activa en el procés d'obertura de places de refugiats i en el 
desenvolupament del Programa estatal de Refugi. 
 
Segon, exigir al Govern de l'Estat el replantejament del procediment d'atenció social a 
sol·licitants d'asil a Espanya, establint sistemes de coordinació i finançament eficaços amb les 
comunitats autònomes i les ciutats i municipis, que permetin comptar amb informació 
actualitzada dels contingents de persones refugiades traslladades als nostres municipis, així 
com informació sobre les previsions i la seva arribada efectiva. 
 
Tercer, exigir al Govern de l'Estat que proporcioni informació detallada de la destinació dels 
Fons d'Asil, Migració i Integració, per assegurar que, efectivament, es destinen a l'acollida de 
refugiats i immigrants. 
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Quart, exigir la previsió d'un mecanisme per cofinançar els costos derivats dels processos 
d'atenció i integració de les persones migrants i refugiades, facilitant l'accés als municipis als 
Fons FAMI i a tots aquells fons europeus als que els municipis puguin optar per al 
desenvolupament de programes municipals d'acollida complementaris al Programa estatal, tal 
com succeeix en altres països de la Unió Europea. 
 
Cinquè, instar les institucions europees què estudiïn sancionar aquells estats com Itàlia, que 
vulnera els convenis internacionals que regulen els rescats marítims i el dret d’asil amb el seu 
comportament, i fem una crida a la coresponsabilitat dels Estats membres de la UE. 
 
Sisè, mostrar tot el suport i tota la solidaritat del món local català a les organitzacions no 
governamentals i les persones voluntàries que salven vides i donen assistència i protecció a 
persones que cerquen refugi i protecció internacional. 
 
Setè, instar el Govern de Catalunya a què reforci el Programa Català de Refugi i el Pla de 
Protecció Internacional a Catalunya, i garanteixi la coordinació dels diversos actors involucrats 
a través del Comitè Per a l'Acollida de les Persones refugiades. 
 
Vuitè, comprometre's a seguir dedicant recursos per donar assistència i aixopluc a les 
persones que cerquen refugi a Europa, mitjançant la campanya d'emergència del Fons Català 
de Cooperació al Desenvolupament. 
 
I novè, fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la 
Federació de Municipis de Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis, a la Generalitat 
de Catalunya, al Govern de l'Estat espanyol, a l'Ambaixada d'Itàlia a Espanya i al Consolat 
d'Itàlia a Barcelona.” 
 
Molt bé. És una moció llarga però entenc que és un tema prou important com perquè sigui 
tractat amb el detall que hem fet. Donem la veu als diferents grups. Gent per Cabrera? Sra. 
Anna Maluquer. 
 
La Sra. Anna Maluquer Ferrer regidora del grup municipal de GxC manifesta que sí, bé, 
recordar que el Tribunal Suprem ha condemnat l’Estat espanyol per no haver cobert les 
quotes que tenia assignades d’acolliment dels refugiats, i que tot això també ha estat gràcies 
a la denúncia o el recurs interposat per una ONG com és el Mare Mortum. Aquí novament la 
societat civil es mobilitza perquè es compleixin els acords que es prenen. Nosaltres, 
evidentment, hi votarem a favor, no podem dir una altra cosa. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que de fet, la presentem conjuntament. 
 
La Sra. Maluquer manifesta que sí, exacte.  
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Daniel Meroño, del Partit dels Socialistes de Catalunya? 
 
El Sr. Daniel Meroño Lombera regidor del grup municipal del PSC manifesta que bé, no cal 
que digui que la votaré a favor perquè, com que la presentem conjuntament, la votarem a 
favor, és evident. L’únic és que sí que vull fer una addenda, perquè és evident que hi ha hagut 
un canvi d’escenari polític quant a política d’immigració al país, perquè aquesta moció és una 
premoció de censura, tot i que s’ha anat modificant, lògicament hi ha informació actualitzada. 
Aquesta moció vostè la va justificar, la va presentar a la junta de portaveus arran de la 
confiscació del vaixell Open Arms. Val a dir que el Partit Socialista va fer una crida, tant al 
Govern de Catalunya com d’Espanya a la Comissió Europea per posar-se al costat de l’ONG 
Open Arms, i davant la immobilització del seu vaixell a Itàlia. 
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Vull posar en valor el gran canvi per part del nou govern socialista, que està donant un tomb a 
les polítiques d’acollida, i que sacseja les polítiques comuns europees donant la cara per 
primera vegada d’un govern europeu com és l’espanyol, a l’hora de reaccionar davant una 
emergència de vida o mort com va ser el rescat i l’obertura dels ports espanyols, a l’Aquarius 
primer i després al vaixell de l’Open Arms. 
 
Aquest nou govern, liderat pel Pedro Sánchez després de la moció de censura, ha de 
reformar la política estatal de Cooperació i Solidaritat, i especialment pel que fa a l’acollida de 
refugiats, i cal que s’inclogui i tingui en compte els municipis i els seus plans d’acollida 
municipal, ja que fins ara no ha estat així, els protocols i programes han estat concessionats i 
gestionats per un grup d’entitats, i el paper i la perspectiva del municipalisme no s’ha tingut en 
compte quan, al final, com deia l’alcalde, són les ciutats i els pobles els que acaben acollint 
les persones refugiades. 
 
Podem posar sobre la taula dades, experiència, rigor en la gestió d’aquestes accions, i des 
del treball conjunt amb les entitats, ONG solidàries, que treballen amb els seus voluntaris des 
de just davant de les costes del Mediterrani, fins les que segueixen treballant a peu de carrer 
als nostres barris, i amb els quals, des dels nostres municipis, hem de treballar, posant 
voluntat i recursos a l’abast, així com ens marquen els plans d’acollida que ja tenim elaborats. 
 
Estem segurs, jo estic segur que el Govern socialista farà el que..., bé, és evident que farà el 
que no s’ha fet fins ara, en coordinació amb l’acollida de persones refugiades, i fent-ho plegat 
amb els municipis i els agents socials i territorials que participin en aquest pla. Només així 
podem donar una resposta adequada, global i útil a les persones refugiades, i no respostes 
puntuals i atomitzades, com es feia fins ara. Ara és el moment per fer-ho i demostrar que es 
pot fer un altre tipus de gestió d’acollida. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, moltes gràcies, Dani. María José Cortada, algun 
comentari? No? Doncs, passem a votació. 
Vots a favor? 
 
Molt bé, queda aprovada la moció per unanimitat. Gràcies. 
 
El Consistori per unanimitat, acorda aprovar la proposta que és del tenor literal següent: 
 
“El món viu una greu crisi humanitària com a conseqüència del desplaçament de milions de 
persones que fugen dels desastres naturals, els conflictes armats, la violació de drets humans 
o la pobresa. La manca de vies legals i segures per a l'entrada a la Unió Europea empenyen 
els refugiats a posar-se en mans de les màfies i seguir rutes perilloses. 
 
Només l'any 2017, més de 3.000 persones van morir ofegades en naufragis mentre creuaven 
la Mediterrània. En el primer trimestre de 2018 ja han mort o desaparegut 500 persones 
intentant creuar la Mediterrània. 
 
Per fer front a aquesta situació, la Comissió Europea va proposar el maig de 2015 dos 
mecanismes d'emergència per implicar els estats membres i alleujar el pes que estan patint 
els països de les fronteres del sud d'Europa i els països veïns de Síria. Malgrat això, l’Estat 
espanyol va incomplir les quotes de reubicació i de reassentament de persones refugiades 
acollint tan sols un 11% de les 17.337 persones refugiades que havia d’acollir en 2 anys.  
 
Els vergonyants acords entre els Estats de la UE i Turquia han permès retornar a territori turc 
sense garanties de respecte dels seus drets fonamentals persones refugiades que havien 
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arribat a Grècia, obviant que tota negociació en el marc del Consell d’Europa ha d’estar 
subjecta al respecte a la Declaració de Drets Humans i al Dret Internacional. 
 
Vista la situació que pateixen les persones que cerquen refugi arriscant les seves vides i es 
veuen abocades a les màfies, toca reclamar vies d’accés a la protecció internacionals legals i 
segures en països d’origen i trànsit i que el govern de l’Estat assumeixi la seva responsabilitat 
acceptant íntegrament les quotes de persones reubicades i reassentades que li corresponen. 
 
Les ciutats i els municipis tenim un paper clau en l’assistència i l'acollida efectiva de refugiats. 
És en l'àmbit local on es gestionen les necessitats més immediates: allotjament, manutenció, 
roba, atenció mèdica, educació, orientació sociolaboral, lingüística, etc. Una tasca a la que cal 
sumar els recursos que dediquem el món local a l’ajuda humanitària i la cooperació al 
desenvolupament per donar assistència a les persones que fugen de les guerres, de la 
persecució política o dels desastres naturals i cerquen refugi i protecció internacional. 
 
El món local afrontem un doble repte: el d'acollir en un termini curt en condicions dignes les 
persones que busquen protecció i, a llarg termini, el més important i durador, garantir la seva 
autonomia i accés al mercat laboral perquè puguin incorporar-se a les societats d'acollida. 
 
No obstant això, la relació de l'Estat espanyol en l’etapa de Mariano Rajoy amb les 
administracions locals ha estat quasi nul·la en aquest àmbit. A dia d'avui, no hi ha un 
mecanisme de coordinació eficient entre l'Estat, les comunitats autònomes i els municipis que 
permeti conèixer amb previsió el desenvolupament dels programes de reubicació i 
reassentament. Tampoc està prevista cap forma d'accés als Fons Europeus d'Asil, Migració i 
Integració (FAMI) per part de les ciutats que dediquem recursos propis a l'acollida de 
refugiats. 
 
La manca d'informació i coordinació per part del Govern estatal genera uns impactes a nivell 
local que ens obliguen a destinar una gran quantitat de recursos per assegurar un mínim de 
dignitat a les persones refugiades veïnes de les nostres ciutats.  
 
 
Darrerament hem viscut episodis de criminalització i assetjament de les organitzacions i les 
persones que han donat protecció i assistència a les persones refugiades per part de diferents 
autoritats governamentals i judicials per tal que aquestes persones i organitzacions no 
governamentals deixessin de rescatar refugiats sota inversemblants acusacions d’afavorir la 
immigració clandestina i d’associació criminal o de col·laboració amb les màfies. 
 
Salvar vides en cap cas no pot ser delicte, i les acusacions de tràfic de persones estan 
absolutament fora de lloc en l’acció humanitària, i davant d’aquestes campanyes de 
persecució la resposta del món local no pot ser altra que ajudar a aquestes persones i 
organitzacions que salven vides. Bloquejar l’acció de les organitzacions humanitàries 
suposaria exposar milers de persones a morir ofegades al mar. 
 
Coincidint amb la commemoració del Dia Internacional de les persones refugiades el 20 de 
juny, els governs locals reafirmem el nostre compromís amb el dret al refugi recordant que els 
municipis catalans hem mostrat abastament la nostra predisposició a acollir persones 
refugiades malgrat no disposar de les competències d’asil ni accés al finançament necessari.  
 
El món local català ha dedicat recursos per donar assistència i aixopluc a les persones que 
cerquen refugi a Europa, mitjançant la campanya d’emergència del Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament #mónlocalrefugi i ha sensibilitzat sobre la situació en què 
viuen, així com les causes que han provocat la seva fugida. Per altra banda, bona part 
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d’aquests municipis ja estan acollint persones refugiades amb qualitat destinant part dels seus 
recursos locals a afavorir la integració i la cohesió social. 
 
Valorem positivament  l’anunci del nou Govern de l’Estat d’acollir les 600 persones del vaixell 
Aquarius que durant dies han estat a la deriva buscant un port europeu on demanar asil, i la 
predisposició del Govern de la Generalitat de Catalunya d’oferir acollir-los en territori català. 
En aquest sentit, desitgem que els governs locals i autonòmics siguin tinguts en compte d’ara 
en endavant a l’hora de dissenyar i desplegar la política pública d’asil i refugi de l’Estat.   
 
Per a això, es proposa aprovar els següents acords: 
 
Primer: Exigir al Govern de l'Estat que compleixi amb els acords davant la UE del 2015 per a 
l'acollida de les 17.337 persones refugiades. Per facilitar-ho, les ciutats ens oferim a 
col·laborar de forma activa en el procés d'obertura de places de refugiats i en el 
desenvolupament del Programa estatal de Refugi. 
 
Segon: Exigir al Govern de l'Estat el replantejament del procediment d'atenció social a 
sol·licitants d'asil a Espanya. Establint sistemes de coordinació i finançament eficaços amb 
les comunitats autònomes i les ciutats i municipis que permetin comptar amb informació 
actualitzada dels contingents de persones refugiades traslladades als nostres municipis així 
com informació sobre les previsions i la seva arribada efectiva. 
 
Tercer: Exigir al Govern de l'Estat que proporcioni informació detallada de la destinació dels 
Fons d'Asil, Migració i Integració (FAMI) per assegurar que efectivament es destinen a 
l'acollida de refugiats i immigrants. 
 
Quart: Exigir la previsió d'un mecanisme per cofinançar els costos derivats dels processos 
d'atenció i integració de les persones migrants i refugiades, facilitant l'accés als municipis als 
Fons FAMI i a tots aquells fons europeus als que els municipis puguin optar per al 
desenvolupament de Programes municipals d'acollida complementaris al Programa estatal, tal 
com succeeix en altres països de la Unió Europea. 
 
Cinquè:. Instar les institucions europees que estudiïn sancionar aquells Estats com Itàlia que 
vulnera els convenis internacionals que regulen els rescats marítims i el dret a asil amb el seu 
comportament, i fem una crida a la corresponsabilitat dels Estats membres de la UE. 
 
Sisè: Mostrar tot el suport i tota la solidaritat del món local català a les organitzacions no 
governamentals i les persones voluntàries que salven vides i donen assistència i protecció a 
persones que cerquen refugi i protecció internacional. 
 
Setè: Instar el Govern de Catalunya que reforci el Programa Català de Refugi i el Pla de 
Protecció Internacional a Catalunya, i garanteixi la coordinació dels diversos actors involucrats 
a través del Comitè Per a l’Acollida de les Persones refugiades. 
 
Vuitè: Comprometre’s a seguir dedicant recursos per donar assistència i aixopluc a les 
persones que cerquen refugi a Europa, mitjançant la campanya d’emergència del Fons Català 
de Cooperació al Desenvolupament. 
 
Novè: Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la 
Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Generalitat 
de Catalunya, al Govern de l’Estat espanyol, a l’Ambaixada d’Itàlia a Espanya i al Consolat 
d’Itàlia a Barcelona.” 
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10. 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 passem al punt d’assumptes sobrevinguts. En tenim quatre. 
 
10.1. APROVACIÓ DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT DEL PERÍODE 2018-2022 
 
El primer és l’aprovació del Pla local de joventut, del període 2018-2022. Abans hem 
d’aprovar la urgència. El motiu de la urgència és que no va poder entrar a l’ordre del dia, tot i 
que estava preparat i previst, i és important aprovar-lo ara, al mes de juliol, per tenir accés 
després a totes les subvencions. Estem d’acord amb la urgència?  
 
(Veus de fons.) 
 
Bé, el punt és aprovació, si escau, del Pla local de Joventut del període 2018-2022. Ens el 
presenta el regidor de Joventut, Promoció Econòmica i Festes, Sergi Teodoro. Endavant. 
 
El Sr. Sergi Teodoro José regidor del grup municipal del PDeCAT manifesta que gràcies. Bon 
vespre. El que faré és un resum del que recull aquest pla i, després, com s’ha treballat la 
redacció d’aquest pla, val? 
 
Aquest pla recull un estudi sociodemogràfic de la població juvenil i recull tots els recursos de 
què disposa aquest ajuntament, tant els personals com els equipaments, com a nivell 
pressupostari. Recull totes les propostes del diagnòstic que s’ha fet a partir dels grups dels 
que parlaré a posterior. S’estableixen les prioritats que els tècnics municipals observen, 
extemporitza les accions i es pressuposten, amb un pressupost continuista al que hi ha ara.  
 
Com es redacta aquest pla? S’estableix un grup motor, on participen, es convida a tots els 
regidors, els tècnics implicats de les àrees, a entitats esportives, culturals i juvenils, per 
extreure les prioritats del municipi. A partir d’aquí, es creen grups de discussió, es creen les 
tres prioritats, que són sentiment de pertinença i cohesió social, autonomia, emancipació, 
socialització i lleure, es creen grups de discussió per debatre aquestes prioritats, s’elabora la 
diagnosi que recull tots els punts que s’han treballat en aquests grups, els tècnics municipals 
elaboren i els agrupen per àmbits i programes, i es presenten les conclusions al grup motor la 
setmana passada, on es convida els assistents a la primera reunió. I avui quedaria aprovar 
per ple aquest document, val? 
 
Comentar un incís. És cert que el rebem dimarts, aquest document. Aquest document recull, 
sobretot, una intenció, que és de quatre anys, però és important saber que en Joventut la 
dinàmica és molt canviant i que dia a dia les accions canvien. És a dir, si vosaltres us heu 
llegit els programes, no hi ha cap programa excessivament concret, són molt genèrics i es 
desenvolupen a partir d’any a any, a partir del dia a dia, a partir de les experiències i els grups 
que tenen, que cada vegada són diferents, val? Aclarir això. 
 
Poso un exemple. Al grup va venir un jove, el president de l’Escamot, el Sr. Martí Maluquer, 
que en un dels punts va comentar: “Mira, a nosaltres ens aniria molt bé fer un tema de 
formació electrònica.” El pla no ho contemplava, no ho contempla, però que no ho contempli 
el pla no vol dir que no es faci, val? És a dir, quan un jove ve i diu “mira, jo necessito això”, se 
li posen tots els recursos perquè ho faci, perquè ho puguin fer, val? Gràcies. 
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El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Gràcies a tu, Sergi. Donem la paraula als grups. Gent 
per Cabrera, Sra. Anna Maluquer? 
 
La Sra. Anna Maluquer Ferrer regidora del grup municipal de GxC manifesta que sí, nosaltres, 
bé, se’ns va convocar a la primera reunió per fer una diagnosi, diríem, no?, juntament amb la 
Fundació Pere Tarrés, que és la que va recollir les dades i que, segons vostè ens va explicar 
l’altre dia, que d’entrada érem el Martí Maluquer i l’Anna Maluquer allà, després va aparèixer 
el Sr. Meroño, el que no sé és per què no hi havia les altres entitats, potser per l’horari o el 
que fos, però sí que, de fet, no hi ha hagut una continuïtat per anar seguint el 
desenvolupament d’aquest pla.  
 
Nosaltres l’aprovarem perquè som conscients que el departament, o la seva regidoria, també 
depèn de les subvencions, que estigui aprovat aquest Pla de joventut, i vostès ens van 
explicar, si més no, i als tècnics, aquesta mobilitat de la joventut: que ara hi són, que ara no hi 
són, ara els canvien els interessos. Evidentment, estem en una societat molt dinàmica i 
canviant, i per tant, cal estar atents als canvis.  
 
No me l’he pogut mirar, eh?, tot i que ens el va enviar el dimarts, però la veritat és que no hem 
tingut el temps per aprofundir-hi, però tot i així farem un acte de fe. Serà el darrer?  
 
El Sr. Alcalde manifesta que gràcies, Anna. Donem la paraula al Daniel Meroño, del Partit dels 
Socialistes de Catalunya. Endavant. 
 
El Sr. Daniel Meroño Lombera regidor del grup municipal del PSC manifesta que sí. Jo vull fer 
una reflexió quant a la tramitació electrònica de la documentació. O sigui, la tramitació 
electrònica, els correus electrònics són una bona eina de comunicació, primera, perquè hi ha 
la immediatesa que reps la informació i, per altra banda, estalvia paper, perquè amb les 
tablets ho pots veure. Llavors, això és beneficiós per al medi ambient. 
 
Però, clar, aquesta rapidesa no ha de servir per reduir els terminis per veure la documentació. 
Jo quasi que voldria tornar als temps en què es posava tot el totxo allà, a la guixeta, perquè 
és la manera. Perquè abans li han retret a l’Anna que havia fet un canvi de votació respecte a 
la junta de portaveus, però és que des de la junta de portaveus hem rebut mails amb canvis i 
amb nova documentació. Per tant, estem tots igual, aquesta immediatesa jo crec que no és 
positiva. I evidentment, no puc votar a favor d’un document que no he llegit, tot i que l’he 
seguit i sé per on van. Tampoc no entenc per què no ha seguit el mateix mecanisme de 
participació, com va ser el Pla estratègic de turisme, en el qual se’ns va donar una memòria 
uns mesos abans, vam poder fer esmenes, aquestes esmenes es van recollir, es van aportar 
al pla, i aquí, bé, sí, hi ha hagut dues reunions, una la setmana passada, vam demanar si 
se’ns presentaria el pla, i el pla se’ns va presentar el dimarts a les 8 o les 9 de la nit. Llavors, 
jo m’hi abstindré. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que val. Només un incís, eh? Ara estava intentant recordar. Des de la 
junta de portaveus fins avui hi ha hagut un e-mail d’un canvi d’una paraula d’una de les 
propostes de resolució. Vostè ho ha dit en plural, i a mi em ve al cap un. (Veu de fons.) Ja, 
però vull dir que... Has dit: “Hi ha hagut canvis...” 
 
El Sr. Meroño manifesta que no, i si vol anem al ple... Perquè en aquest ple... Anem al ple 
anterior, a veure quants mails vam rebre els tres o quatre dies abans del ple. Tinc raó o no? 
 
El Sr. Alcalde manifesta que sí, sí, sí, a l’anterior sí, però en aquest... Bé, primer, perquè la 
junta de portaveus s’avança dos dies, o s’avança un dia... 
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El Sr. Meroño manifesta que res, un pla estratègic de joventut, que no és poca cosa, de no sé 
quantes pàgines, doncs, ens l’havíem de llegir en un dia. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que sí, sí. 
 
La Sra. Anna Maluquer Ferrer regidora del grup municipal de GxC manifesta que perdó, la 
junta no s’avança un dia, eh?, la junta s’havia de fer els dimarts. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que no, dimecres, està marcat dimecres. 
 
La Sra. Maluquer manifesta que està marcat dimecres? 
 
El Sr. Alcalde manifesta que està marcat dimecres, sí, sí. Val. María José Cortada, endavant.  
 
La Sra.  María José Cortada Manchado regidora no adscrita manifesta que bé, jo sóc de 
l’opinió del Dani, no he pogut llegir-ho, ho vaig veure el dimarts, per tant, també m’hi 
abstindré. A mi m’agrada llegir el que aprovo.  
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. No obstant, el resum sí que el tenien, no, Sergi? 
 
El Sr. Sergio Teodoro José regidor del grup municipal del PDeCAT manifesta que tenien un 
resum de la diagnosi... 
 
La Sra. Maluquer manifesta que perquè el vaig demanar, eh? Perquè el vaig demanar, el 
resum, si no, no ens l’hauríeu enviat. Ens vau convocar, però sense el resum. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que i el pla estava..., l’expedient estava a Secretaria, com sempre, 
eh? Recordem només... Jo crec que ho hem recordat moltes vegades, però només perquè ho 
sàpiga tothom. L’obligació de l’equip de govern és traslladar dins d’uns terminis, que, a més, 
els vam ampliar, i normalment els complim i els sobrepassem, la convocatòria amb l’ordre del 
dia, i les propostes de resolució, que això ho fem sobretot ara, des que tenim el nou secretari, 
i amb això estem sent molt estrictes, que hi hagi les propostes de resolució, i en aquest han 
estat totes. I sempre s’ha dit que els expedients estan a lliure disposició. Si podem, els 
enviem la documentació. El codi ètic es va enviar amb tres, quatre, cinc setmanes d’antelació, 
el projecte RESPIR es va enviar amb tres setmanes d’antelació. Per un problema 
tecnicoadministratiu, diguéssim, no per voluntat del regidor, el pla local no va ser enviat, però 
estava a disposició en qualsevol moment, el Pla local de joventut. Només perquè tothom ho 
sàpiga, que la voluntat de fer-ho el millor possible i amb la màxima antelació hi és, el que 
passa és que no sempre és possible. Però tot i així, sempre hi ha el recurs de venir a veure-
ho o sol·licitar-ho. 
 
Molt bé. Doncs, passem a votació.  
Vots a favor? 
Abstencions? 
 
El Sr. Secretari manifesta que queda aprovat per 9 vots a favor i 2 abstencions. Els vots a 
favor de l’equip de govern i Gent per Cabrera, i 2 abstencions del Partit dels Socialistes i la 
regidora no adscrita. 
 
El Consistori per 9 vots a favor (3 PDeCAT, 2 ERC, 1 AI-CM i 3 GxC) i 2 abstencions (1 PSC i 
1 de la regidora no adscrita), acorda aprovar la proposta que és del tenor literal següent: 
 
“Expedient número 2018/828 relatiu a l’aprovació del Pla Local de Joventut de Cabrera de 
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Mar pel període 2018-2022. 
 
Fets 
 
1. Atès que l’ajuntament de Cabrera de Mar contempla el desenvolupament de les polítiques 
de joventut en el municipi. 
 
2. Atès que el Pla Local de Joventut correspon al full de ruta de la Regidoria de Joventut per 
al pròxims anys 2018-2022. 
 
3. Atès que la missió fonamental del Pla Local de Joventut de Cabrera de Mar és participar 
directament en la vida dels joves, dinamitzant, assessorant i facilitant les eines necessàries 
per tal de transformar les limitacions juvenils i convertir-les en potencialitats, amb la finalitat 
que els joves de la població tinguin accés a solucions integrals que els hi permetin afrontar les 
dificultats que se’ls presenten en aquesta etapa plena de la vida que és la joventut. 
 
4. Atès que com a rerefons de la missió descrita, es situa la voluntat de convertir Cabrera de 
Mar en un municipi atractiu per als joves i amb una oferta de recursos i serveis suficient per 
tal que puguin mantenir l’aspiració de desenvolupar-hi els seus projectes i inquietuds, amb la 
seguretat que donant suport als joves es contribueix d’una manera decisiva a garantir el futur 
econòmic, social i cultural de la població. 

 
Fonaments de dret 
 
1. Article 13 1.a) de la Llei 33/2010, de l'1 d'octubre, de polítiques de joventut. 
 
2. Atès que el Pla Local de Joventut, període 2018-2022 ha de ser aprovat pel Ple Municipal, 
a l’empara del que determina l’article 22 de la llei de Bases del Règim Local, de 2 d’abril i 
l’article 53 Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, de 28 d’abril.  

 
Per tot l’esmentat es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer: Aprovar el Pla Local de Joventut pel període 2018-2022, elaborat per la Regidoria de 
Joventut. 
 
Segon: Notificar els presents acords al Consell Comarcal del Maresme, a l’Oficina del Pla 
Jove de la Diputació de Barcelona i al Departament de Treball, Benestar Social i Famílies de 
la Generalitat de Catalunya, als efectes procedents. 
 
Tercer: Facultar a l’alcalde per a la signatura dels documents que calguin per fer efectiva 
aquesta aprovació. 
 
Quart: Publicar un edicte al BOPB als efectes de publicitat del present acord. 
 
10.2. APROVACIÓ SI ESCAU, DEL CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, 
L'AJUNTAMENT DE CABRERA DE MAR, L'AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL DE 
BURRIAC I LA FEDERACIÓ D'ADF DEL MARESME, PER AL DESENVOLUPAMENT DE 
PROGRAMES TERRITORIALS DEL PLA DE SUPORT ALS MUNICIPIS EN MATÈRIA DE 
PREVENCIÓ 
 
Passem al següent punt, que és el 10.2, aprovació, si escau, del conveni entre la Diputació de 
Barcelona, l’Ajuntament de Cabrera de Mar, l’agrupació Defensa Forestal de Burriac, i la 
Federació d’ADF del Maresme, per al desenvolupament de programes territorials del Pla de 
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suport als municipis en matèria de prevenció d’incendis.  
 
Primer hem d’aprovar la urgència. El motiu de la urgència és perquè, lògicament, ara ve la 
temporada de màxim risc d’incendi i, per tant, és important que tinguem aprovat això. És així, 
Enric? Estem d’acord amb la urgència?  
 
Doncs, passem a l’explicació del punt. Ens ho exposa el Sr. Enric Mir, regidor d’Obres, 
Serveis, Sostenibilitat i Esports. Endavant, Enric. 
 
El Sr. Enric Mir Nuet regidor del grup municipal d’ERC manifesta que bé, gràcies. Això ve per 
sobrevinguts perquè realment el vam rebre fa tres dies, i per això ho hem hagut d’afegir, si no, 
no va en l’ordre del dia. Perquè això, evidentment, el dia 12 de juliol, aprovar un pla de 
prevenció d’incendis és una mica tard, no?, però això és un tema de la Diputació, que per tot 
el tema de canvi de normativa, tot el que hi ha hagut, ha anat una mica endarrerit, i és un 
tema que és molt urgent tenir-ho aprovat, i perquè és un conveni que s’ha d’aprovar pels 
plens municipals, i informar de la seva aprovació a tots els implicats en el conveni. 
 
Llavors, aquest conveni contempla els treballs del Pla de prevenció d’incendis dels camins 
forestals de Cabrera de Mar, i el pla de vigilància d’incendis que pertoca al nostre municipi. 
Entre ells, dintre del conveni, aquest any 2018 està contemplat fer els treballs en els camins 
forestals de la carretera B-502 fins el Camí dels Esquels, i també el del Camí del Castell de 
Burriac, que és el codi número 2 dins del pla. 
 
Aquests treballs els revisa l’ADF Burriac, seguint els convenis aprovats entre l’ajuntament i 
l’entitat per a la prevenció dels incendis forestals, i això és la base d’aquest conveni, que s’ha 
de signar l’abans possible. Moltes gràcies. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que moltes gràcies a tu, Enric. Hi ha algun comentari per part d’algú? 
No? Doncs, passem a votació. 
Vots a favor? 
Abstencions? 
 
El Sr. Secretari manifesta que queda aprovat per 10 vots a favor i 1 abstenció, de la regidora 
no adscrita. 
 
El Consistori per 10 vots a favor (3 PDeCAT, 2 ERC, 1 AI-CM, 3 GxC i 1 PSC) i 1 abstenció, 
de la regidora no adscrita, acorda aprovar la proposta que és del tenor literal següent: 
 
“Expedient número 2018/847 conveni entre la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de 
Cabrera de Mar, l'Agrupació de Defensa Forestal de Burriac i la Federació d'ADF del 
Maresme, per al desenvolupament de programes territorials del pla de suport als municipis en 
matèria de prevenció . 
 
Fets 
 
Seguidament es dóna compte del conveni entre la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de 
Cabrera de Mar, l'Agrupació de Defensa Forestal de Burriac i la Federació d'ADF del 
Maresme, per al desenvolupament de programes territorials del pla de suport als municipis en 
matèria de prevenció . 

 
Atès que l’Ajuntament de Cabrera de Mar te interès en adherir-se a l’esmentat conveni per tal 
de poder gaudir dels acords establerts.   
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Fonaments de dret 
 
1. Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL). 
 
2. Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens 
locals. 
 
3. 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 (TRLMRLC 
 
4. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
Es proposa el Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:   
 
Primer: Aprovar el conveni entre la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Cabrera de Mar, 
l'Agrupació de Defensa Forestal de Burriac i la Federació d'ADF del Maresme, per al 
desenvolupament de programes territorials del pla de suport als municipis en matèria de 
prevenció . 
 
Segon: Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació amb càrrec a l’aplicació número 
1720-480000 del vigent Pressupost de la Corporació 
 
Tercer: Notificar el present acord a l’interessat i a Gestió Econòmica.  
 
Quart: Facultar a l’Il·lm. Sr. Alcalde tant àmpliament com sigui menester i en dret es 
requereixi per a l’efectivitat dels presents acords, en especial a la signatura de l’esmentat 
conveni.”  
 
10.3. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROPOSTA D'ACORD PER MANTENIR L'IMPORT DE 
LES TARIFES DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA AL MUNICIPI DE CABRERA DE MAR 
  
Passem al punt 10.3, que és l’aprovació, si escau, de la proposta d’acord per mantenir l’import 
de les tarifes de subministrament d’aigua al municipi de Cabrera de Mar. Ens presenta aquest 
punt l’Enric Mir, regidor d’Obres, Serveis, Sostenibilitat i Esports. Endavant, Enric. 
 
El Sr. Enric Mir Nuet regidor del grup municipal d’ERC manifesta que gràcies. Bé, aquest punt 
ve per sobrevinguts i és important la urgència... 
 
El Sr. Alcalde manifesta que perdó, primer hem d’aprovar la urgència. El motiu de la urgència? 
 
El Sr. Mir manifesta que el motiu de la urgència és perquè hem començat, que us ho 
comentat aquí, en els temes informatius, vam aconseguir un recurs per poder fer una 
auditoria de l’aigua, que jo crec que era molt necessària en aquest municipi pel tema del cost 
de l’aigua, i això ens ho van concedir el mes passat. Llavors, arran de les reunions, suposo 
que tothom sabrà que el contracte d’aigües TER-LLOBREGAT que tenia l’empresa ACCIONA, 
va sortir una sentència que el va desestimar i va dir que no corresponia.  
 
Llavors, l’1 de gener aquesta empresa havia fet un increment de l’11 per cent de les tarifes de 
l’aigua. Llavors, el que és l’empresa municipal ja està pagant aquest 11 per cent, i per tant, 
l’ajuntament, per ple, ha d’aprovar l’increment de les tarifes. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que estem d’acord amb la urgència? D’acord, endavant.  
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El Sr. Mir manifesta que si no volem que ens apugin l’aigua... Llavors a nosaltres l’empresa, 
que és la que té la concessió, que és SOREA, ens va presentar un informe per apujar les 
tarifes. Les vam estar treballant durant jo crec que un mes, el Dani Meroño hi va col·laborar i 
amb els altres grups de l’oposició ho vam estar mirant. Vam arribar a buscar una manera 
equitativa perquè l’impacte era molt gran, un 11 per cent és molt gran en impacte, i anàvem a 
buscar que a nivell domèstic afectés molt menys a la gent perquè representava més del 85 
per cent de la gent del poble. Nosaltres vam tenir això preparat, i va ser quan va sortir la 
sentència, i en el moment en què va sortir la sentència vam aturar-ho absolutament tot, i ens 
vam assessorar per veure què s’havia de fer.  
 
Llavors, independentment d’això, l’empresa municipal que ho gestiona ja ho va presentar a la 
Comissió de Preus perquè ho pogués aprovar. La Comissió de Preus, arran que va sortir la 
sentència, va dir que no podia aprovar-ho i ho suspenia, però l’empresa ho ha recorregut. 
Això vol dir que si l’empresa municipal guanya aquest recurs que ha presentat, ens podrien 
apujar l’aigua unilateralment sense que nosaltres poguéssim dir res, perquè ja està aprovat. 
 
Llavors, consultant amb els de l’auditoria, hi ha una manera per evitar això i és que el ple 
aprovi que aquest tema de l’aigua, en la seva sentència i fins que no se sàpiga exactament el 
cost i com serà tot, es pugui aturar. I a part, com que estem fent una auditoria per saber el 
cost exacte de l’aigua, i també per saber si tota la concessió que estem tenint s’està fent 
exactament, aquí el que fem és aprovar que fins que no estigui acabada l’auditoria i fins que 
no sapiguem la sentència, aquest ple no pugui aprovar la pujada de l’aigua, cosa que no 
permetria que unilateralment pugessin les tarifes. Creiem que és important poder fer això, i és 
una manera de cobrir-nos perquè no es pugui fer aquest increment, per això es demana 
l’aprovació. Moltes gràcies. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Gràcies a tu, Enric. Algun comentari? No? Dani Meroño, 
del Partit dels Socialistes de Catalunya, expert en hidrologia.  
 
El Sr. Daniel Meroño Lombera regidor del grup municipal del PSC que dos comentaris només, 
perquè podria estar tres hores. No, has dit que ells havien assumit l’increment aquest d’ATLL 
de l’11,88 per cent. O sigui, que ells ho havien assumit. ATLL ja li ha fet aquest increment a 
SOREA de compra d’aigua, però és que... I sembla, pobrets, que estan assumint aquest 
increment, però és que ATLL no ha pujat tarifes a les companyies en baixa en molts anys 
perquè era l’ACA la que ho assumia. El problema ha sigut que l’ACA, amb tota la moguda 
política que hi ha hagut a la Generalitat aquest any, no ha pogut assumir la pujada de tarifes, i 
per això ATLL ha hagut de pujar... ATLL al final és ACCIONA, com ell ha dit, que és una 
companyia privada, i ha hagut de pujar les tarifes. Llavors SOREA diu: doncs, ara les pujo. O 
sigui, “ara les vull pujar”, però durant molt anys, els últims cinc o sis anys, a ells no els han 
pujat el cost de l’aigua en alta.  
 
I després, també dir que trobo molt greu, eh? O sigui, que sense haver consensuat unes 
tarifes amb l’ajuntament, que hagin anat a la Comissió de Preus a demanar l’aprovació de 
tarifes ho trobo molt greu. Us ho dic de veritat, eh? És com per plantejar-se la concessionària. 
 
El Sr. Mir manifesta que per això la importància que, almenys no puguin fer... Perquè 
legalment ho poden fer-ho, aquest és el problema. 
 
El Sr. Meroño manifesta que ho trobo molt greu. Ja plego. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Gràcies, Dani. Algun comentari, María José Cortada? 
Sí? 
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La Sra. María José Cortada Manchado manifesta que sí, jo vull fer una pregunta, perquè no 
sé com funciona el tema de les concessions de l’explotació de l’aigua amb SOREA. No hi ha 
un conveni? No hi ha tractes? No hi ha...? Podríeu explicar-ho una mica? 
 
El Sr. Mir manifesta que fins el 20 d’octubre del 2022, SOREA té la concessió de l’aigua del 
municipi de Cabrera. Jo només sé fins aquí. 
 
La Sra. Cortada manifesta que val. I dins d’això no hi ha uns pactes de preus i aquestes 
coses? 
 
El Sr. Mir manifesta que per això, als pactes dels preus hi ha uns increments als costos, es fa 
un repàs i fa un estudi, i s’apliquen. 
 
La Sra. Cortada manifesta que però estava dins d’aquests pactes, aquests concessió? Ja 
estava signat o es fixa...? 
 
El Sr. Mir manifesta que cada any es revisen els preus, perquè si hi ha increments de preus i 
la Comissió de Preus... Per això està la Comissió de Preus, que és la que determina els 
preus. Ells fan una proposta dintre del pacte del conveni, i llavors s’aprova o no s’aprova. 
Llavors, això és el que han fet ells. Ells han considerat que havien de pujar el cost de l’aigua 
del municipi un 11 per cent, nosaltres no hi estem d’acord, i llavors per això nosaltres fem 
això, per evitar que ens puguin fer això unilateralment, anant a la Comissió de Preus. El tema 
de les concessions són temes que jo jurídicament no el sé. 
 
La Sra. Cortada manifesta que no, clar, però jo el que vull entendre és que quan es fa una 
concessió, suposo que se signa algun conveni, algun pacte, en el qual, fins el 2022 hi haurà 
aquests preus, que aquesta pujada... O no es fa així? Simplement es dona la concessió, 
sense... 
 
El Sr. Alcalde manifesta que entenc que empara els criteris de la revisió de preus. El que no 
pots és donar un preu a vint anys vista. Seria... 
 
La Sra. Cortada manifesta que bé, ja, però sí que es pot fer algun... 
 
El Sr. Mir manifesta que María José, jo, si vols, et passaré el conveni, que és del 2000, 
perquè vegis com funciona. 
 
La Sra. Cortada manifesta que val, perfecte. Gràcies. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, gràcies. Doncs, passem a votació. 
Vots a favor? 
Doncs, queda aprovat per unanimitat. Gràcies. 
 
El Consistori per unanimitat, acordar aprovar la proposta que és del tenor literal següent: 
 
“Expedient 2018/240 relatiu a la petició de la Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, 
S.A.U (SOREA) de la modificació de les tarifes de subministrament d’aigua. 
 
Fets 

 
1. En data 22 de setembre de 1977, el Ple de l’Ajuntament de Cabrera de Mar va adjudicar a 
la mercantil Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, S.A.U (en endavant, SOREA) la 
gestió indirecta del servei municipal de subministrament d’aigua potable d’aquest municipi. El 
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contracte es va formalitzar en data 5 d’octubre de 1977. 
 
En data 14 de novembre de 2000 es va formalitzar un Conveni entre l’Ajuntament de Cabrera 
de Mar i SOREA per regular la participació d’aquesta empresa en els projectes de millora de 
la xarxa regional de distribució d’aigua a la Comarca del Maresme així com per l’adequació 
del contracte per a la gestió del servei municipal d’aigua potable de Cabrera de Mar, que 
modificava els articles 19, 20,21 i 22 del contracte de 5 d’octubre de 1977 adaptant-los a les 
noves exigències econòmiques i financeres del servei. 
 
2. En l’actualitat SOREA, segueix sent l’empresa que gestiona el servei d’abastament o 
subministrament d’aigua d’aquest municipi. 
 
3. En data 19 de gener de 2018, l’empresa ATLL Concessionària de la Generalitat de 
Catalunya, S.A. va presentar escrit (N.RE 2018/445) on s’indicava que “el Consell 
d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua, a proposta del Consell de la Xarxa 
d’abastament Ter-Llobregat, ha acordat en la seva sessió de 28 de desembre de 2017, 
l’aprovació de les tarifes 2018 per al subministrament d’aigua en alta mitjançant les 
instal·lacions de la xarxa Ter-Llobregat, gestionades per ATLL Concessionària de la 
Generalitat de Catalunya, S.A, i que seran d’aplicació a partir de l’1 de gener de 2018”. 
Tanmateix, s’informava de les tarifes aplicables per aquest 2018 al municipi de Cabrera de 
Mar. 
 
Tanmateix, en data 9 de febrer d’enguany, SOREA va presentar un escrit (N.RE. 2018/1004) 
sol·licitant repercutir en la tarifa dels serveis de subministrament d’aigua l’acord pres pel 
Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua, de data 28 de desembre de 2017, 
conforme es va aprova “l’acord de modificar les tarifes de subministrament en alta d’ATLL a 
partir de l’1 de gener de 2018, aplicant un increment de l’11,88% sobre les tarifes vigents”. 
 
4. Contra l’esmentat acord pres pel Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua 
els respectius òrgans competents de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (en endavant, AMB) i 
la Federació de Municipis de Catalunya (en endavant, FMC) van acordar la interposició del 
corresponent recurs contenciós-administratiu així com la sol·licitud de mesures cautelars de 
suspensió.  
 
5. En data 22 de maig de 2018 es va notificar, mitjançant ofici adreçat al Sr. Alcalde (N.RE. 
2018/3693), la resolució dictada en data 14 de maig per la Comissió de Preus de Catalunya, 
en l’expedient A-44/18, conforme “Vista la sol·licitud de l’empresa SOREA, Sociedad Regional 
de Abastecimiento de Aguas, S.A.U,  de modificació de tarifes de subministrament d’aigua al 
municipi de Cabrera de Mar, la Comissió de Preus de Catalunya ha resolt denegar-la d’acord 
amb les conclusions de l’informe tècnic que s’adjunta com a motivació...”. Consta a 
l’expedient administratiu l’informe tècnic de la Secretaria de la Comissió de Preus de 
Catalunya. 
 
6. En data 22 de juny de 2018, SOREA ha presentat recurs d’alçada contra aquesta resolució, 
restant a l’espera de la resolució que es pugui dictar per l’òrgan competent. 
 
7. En data 20 de juny de 2018, la Gerència de Serveis de Medi Ambient de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona dicta un Decret que, en la seva part dispositiva, 
estableix el següent: “concedir el recurs tècnic consistent en la redacció de plans, projectes i 
informes per a la realització de la següent actuació, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 
2018 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i, en el cas del nostre municipi, es 
concreta en l’actuació consistent en “Contractació de l’auditoria de tarifes del servei 
d’abastament d’aigua” per un import de 2.220 euros. 
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Tanmateix, l’esmentat Decret aprova “el contracte menor de serveis per a la realització del 
treball “Contractació de l’auditoria de tarifes del servei d’abastament d’aigua” i adjudica 
“l’esmentat contracte a l’empresa Ardana Consultants,  S.L. amb NIF B-66817529”. 
 
Fonaments de dret 
 
1. De conformitat amb l’Ordenança número 22, reguladora de la taxa per al subministrament 
d’aigua, gas i electricitat, correspon al Ple d’aquesta Corporació aprovar definitivament la 
proposta de les tarifes del subministrament de l’aigua. 
 
2. Atès que l’article 297 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals determina que “Les tarifes dels serveis públics 
locals adopten la modalitat de taxa o preu públic en els termes de la normativa d’hisendes 
locals i del que preveuen l’article 251 de la Llei 8/1987, municipal i de règim local de 
Catalunya i aquest Reglament”. 
 
3. L’article 16 i l’annex 2 del Reial Decret Llei 7/1996, de 7 de juny, sobre mesures urgents de 
caràcter fiscal i foment i liberalització de l’activitat econòmica, que disposa que l’aprovació 
dels preus autoritzats d’àmbit autonòmic contemplats en l’Annex 2, entre els quals inclou 
subministrament d’aigua, correspon en el nostre àmbit a la Generalitat de Catalunya. 
 
4. Vist el que disposa el Decret 149/1988, de 28 d’abril, sobre el règim procedimental dels 
preus autoritzats i comunicats i el Decret 329/2001, de 18 de desembre, pel qual s’estableix 
un sistema simplificat per a l’actualització dels preus i les tarifes regulats al Decret 149/1988. 
 
5. Atès que la Disposició Final Dotzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic que incorpora el punt 6è a l’article 20 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, diu que les 
contraprestacions econòmiques que es perceben per la prestació de serveis públics tindran la 
condició de prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari i que hauran de ser 
regulades per una ordenança. 
 
6. Valorant les accions iniciades per altres ajuntaments de Catalunya i les accions judicials 
interposades per l’ACM i la FMC, de conformitat amb les competències que els atribueix 
l’article  21.1 k) de la Llei 7/1985 , de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local, 
respecte a accions judicials i administratives i la defensa de l’ajuntament, en las matèries de 
la seva competència. 
 
7. Atès la resolució dictada, en data 14 de maig, per la Comissió de Preus de Catalunya, en 
l’expedient A-44/18, i l’informe tècnic de la Secretaria de la Comissió de Preus de Catalunya 
que la fonamenta.   
 
8. Atès el contracte menor adjudicat per la Gerència de Serveis de Medi Ambient de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona a l’empresa Ardana Consultants per a la 
realització d’una auditoria de tarifes del servei d’abastament d’aigua d’aquest municipi. 
 
9. Per tots els motius exposats ens els precedents fonaments, hom considera recomanable 
denegar la modificació de les tarifes de subministrament d’aigua, recollides en l’ordenança 
municipal número 22 de l’ajuntament, sol·licitada per les empreses ATLL Concessionària de la 
Generalitat de Catalunya, S.A. i SOREA a l’espera del resultat de l’auditoria encarregada així 
com restar a l’espera de la resolució que posi fi a l’expedient administratiu A-44/18 que es 
tramita a la Comissió de Preus de Catalunya. 
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Per tot l’esmentat es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer: Mantenir les tarifes de subministrament d’aigua, recollides en l’ordenança municipal 
número 22 de l’ajuntament, sol·licitada per les empreses ATLL Concessionària de la 
Generalitat de Catalunya, S.A. i Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, S.A.U. 
(SOREA) 
 
Segon: Comunicar a la Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, S.A.U. (SOREA) que 
no incrementi les tarifes del servei d’aigua del municipi de Cabrera de Mar en espera de la 
resolució que posi fi a l’expedient administratiu A-44/18 que es tramita a la Comissió de Preus 
de Catalunya i del resultat de l’auditoria encarregada per la Gerència de Serveis de Medi 
Ambient de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona a l’empresa Ardana 
Consultants, S.L. en relació amb les tarifes del servei d’abastament d’aigua d’aquest municipi. 
 
Tercer: Notificar el contingut d’aquest acord a la Sociedad Regional de Abastecimiento de 
Aguas, S.A.U. (SOREA) i a la Comissió de Preus de Catalunya.” 
 
10.4. MOCIÓ DE SUPORT AL CORRELLENGUA 2018 
 

Passem al següent punt, i darrer, que és la moció de suport del Correllengua 2018. El motiu 
de la urgència és que ens va arribar la moció quan ja s’havia tancat l’ordre del dia, i 
lògicament el següent ple seria passada la Diada de l’11 de setembre i, per tant, no tindria 
sentit. Per tant, és normal que ho aprovem avui.  
 
Hi estem d’acord amb la urgència en què vagi per Sobrevinguts? Doncs, ens presenta el punt 
la Sra. Montserrat Reig, regidora d’Ensenyament, Cultura i Patrimoni. Endavant, Montse, 
quan vulguis. 
 
La Sra. Montserrat Reig Pascual regidora del grup municipal d’ERC manifesta que gràcies. 
Bon vespre. Expedient número 2018/848, relatiu a la moció de suport al Correllengua 2018, 
instat per la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana. 
 
Fets: el dia 9 de juliol del 2018, la Coordinadora Associacions per la Llengua Catalana 
presenta l’escrit amb número 2018/5218, del registre general d’entrades de l’ajuntament, 
mitjançant el qual va tramesa de la proposta de moció de suport del Correllengua 2018.  
 
Atesa la necessitat d’assolir la plena normalització del català arreu del territori, convertint-la 
en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat, i en l’element d’integració de les 
persones nouvingudes; 
 
Atesa la celebració dels 22 anys de la iniciativa cívica del Correllengua, gràcies al suport 
d’ajuntaments, consells comarcals, associacions i societat civil en general; 
 
Atesa la reivindicació del fenomen de la Nova Cançó, que impulsa el Correllengua 2018, 
símbol de la recuperació nacional, i crit de la llibertat col·lectiva; 
 
Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana, organitzadora 
del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i arribar a tots els municipis i 
comarques de parla catalana; 
 
Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest municipi;  
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El ple de l’Ajuntament de Cabrera de Mar, reunit avui, dia 12 de juliol, acorda:  
 
Donar suport al Correllengua 2018 com a instrument reivindicatiu de la societat a favor de la 
plena normalització en l’ús social de la llengua arreu dels territoris de parla catalana, i a favor 
de la seva unitat. 
 
Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats a organitzar el Correllengua i 
aportar la infraestructura i l’ajuda necessàries per al bon desenvolupament de les activitats 
programades; fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis 
d’aquesta corporació.  
 
Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la CAL i encaminades a facilitar 
l’apropiació i l’ús del català oral entre persones i col·lectius, especialment entre la població 
nouvinguda.  
 
Fer una aportació econòmica, si escau, per a l’organització dels actes i el bon funcionament 
del Correllengua 2018.  
 
Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua 
catalana, al carrer Olzinelles, 118. Gràcies. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, gràcies a tu, Montse. Algú vol fer algun comentari? Gent 
per Cabrera, Anna Maluquer? 
 
La Sra. Anna Maluquer Ferrer regidora del grup municipal de GxC manifesta que bé, nosaltres 
hi donarem suport. Celebro... Bé, de fet, sap greu que haguem d’estar continuant amb el 
Correllengua. Sí que sabem que el català s’ensenya a les escoles i tothom el parla, però l’ús 
social del català realment costa, i si som un país és perquè tenim una llengua. Cal mimar-la, 
cuidar-la, i més aquest any, que és l’any Pompeu Fabra també. O sigui que també en aquest 
sentit... Bé, ja sé que la biblioteca s’hi va sumar amb un acte, i, en fi, hi votarem a favor, 
evidentment. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Gràcies. Algun comentari més? Daniel Meroño, del Partit 
dels Socialistes de Catalunya? 
 
El Sr. Daniel Meroño Lombera regidor del grup municipal del PSC manifesta que sí, jo votaré 
a favor, però haig de llegir un paràgraf que em chirría, com cada any, ja ho saben. Jo voto a 
favor sempre de les mocions del Correllengua, però sempre hi ha una frase que em chirría i 
l’haig de... “El català com a element de normalització...”, o sigui, “per assolir la plena 
normalització del català, element d’integració de les persones nouvingudes, com a element 
cultural primordial bàsic per a Catalunya”. El que no em quadra és “símbol de recuperació 
nacional i crit de llibertat col·lectiva”. Bé, ho haig de dir. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, d’acord. Algun comentari? No? Doncs, va, passem a 
votació. 
 
Vots a favor de la moció? 
Doncs, queda aprovada per unanimitat. Gràcies.  
 
El Consistori per unanimitat, acorda aprovar la proposta que és del tenor literal següent: 
 
“Expedient número 2018/848 relatiu a la moció de suport al Correllengua 2018 instat per la 
Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana (CAL) 
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Fets 
 
1. El 9 de juliol de 2018 la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana (CAL) 
presenta l’escrit amb número 2018/5218 del Registre General d’Entrades de l’Ajuntament, 
mitjançant el qual fa tramesa de la proposta de moció de suport al Correllengua 2018. 
 
El text de la moció que proposen és del següent tenor literal: 
 
“Atesa la necessitat d’assolir la plena normalització del català arreu del territori, convertint-la 
en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat i en l’element d’integració de les 
persones nouvingudes,  
 
Atesa la celebració dels 22 anys de la iniciativa cívica del Correllengua gràcies al suport 
d’ajuntaments, consells comarcals, associacions i societat civil en general, 
 
Atesa la reivindicació del fenomen de la Nova Cançó que impulsa el Correllengua 2018, 
símbol de la recuperació nacional i crit de llibertat col·lectiva, 
 
Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua catalana (CAL), 
organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i arribar a tots els 
municipis i comarques de parla catalana, 
 
Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest municipi, 
 
El Ple de l’Ajuntament de Cabrera de Mar, reunit el dia 12 de juliol, 
 
ACORDA:  
 
Donar suport al Correllengua 2018 com a instrument reivindicatiu de la societat a favor de la 
plena normalització en l’ús social de la llengua arreu dels territoris de parla catalana i a favor 
de la seva unitat.  
 
Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats a organitzar el Correllengua i 
aportar la infraestructura i l’ajuda necessàries per al bon desenvolupament de les activitats 
programades. 
 
Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis d’aquesta 
corporació.  
 
Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la CAL i encaminades a facilitar 
l’apropiació i l’ús del català oral entre persones i col·lectius, especialment entre la població 
nouvinguda. 
 
Fer una aportació econòmica, si s’escau, per a l’organització dels actes i el bon funcionament 
del Correllengua 2018. 
 
Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua 
catalana (CAL), al carrer d’Olzinelles, 118, 08014 de Barcelona, o a través de l’a/e: 
cal@cal.cat, i als organitzadors locals del Correllengua. El número de compte corrent per a 
les aportacions és el 2100.4742.79.0200004867”.” 
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11. INFORMES, PRECS I PREGUNTES 

 
Bé, passem al següent punt, que és informes, precs i preguntes. Comencem pels informes 
dels membres de l’equip de govern, i comencem en concret per la Sra. Carmen Manresa, 
regidora de Serveis a les Persones i Salut Pública. Endavant, Carmen. 
 
La Sra. Carmen Manresa Albero regidora del grup municipal d’AI-CM manifesta que hola. 
Vamos a ver. La guía de acogida que, en su día, en otro pleno, se dijo que se iba a hacer, ya 
ha sido editada. Entonces, os recuerdo que junto con el consejo comarcal y los Servicios 
Sociales se han editado mil copias, y que están a vuestra disposición tanto en el 
ayuntamiento, en el mostrador, y también para la gente que se empadrona, que se le da una. 
También está en Turismo y Promoción Económica, en el Castellet y en Serveis Socials. 
 
Por otro lado, en cuanto a los refugiados que han entrado en nuestra zona, país o…, desde 
Servicios Sociales hemos ofrecido una vivienda para que si alguien…, a la Generalitat, por si 
alguna familia la necesita. Con lo cual, seguramente, o posiblemente, no lo sabemos 
todavía, vengan a vivir con nosotros alguno de ellos. 
 
El Fondo Catalán de Cooperación del 2018 se ha repartido de la siguiente manera: 10.000 
euros se han ido al mantenimiento de laboratorios de producción local de medicamentos 
esenciales en los campamentos de refugiados saharauis; 6.400 euros a los efectos del 
huracán Irma, en su paso por el Caribe; otros 6.400 en la construcción de infraestructuras 
para la institución educativa Giordano Liva, en Perú; 4.125 euros en la erupción volcánica en 
su paso por Guatemala; i 3.000 euros en la compra pública ética en material de respeto a los 
derechos humanos. Esa ha sido la distribución que en 2018 los Servicios Sociales han dado 
al Fondo Catalán de Cooperación. 
 
Luego, los horarios del CAP. Como cada verano, se adecúan a las vacaciones de los 
doctores los horarios de cierre de los centros médicos, y nos han informado desde Sanidad 
que el del núcleo urbano, al estar situado más lejos del CAP de Vilassar, no se cerrará y se 
reducirá el horario algunos días. Y el del Pla de l’Avellà, además de la reducción, se cerrará 
el mes de agosto. Los días y horarios estarán expuestos en la página web del ayuntamiento, 
así como en cada centro. Y como siempre, para urgencias en el CAP de Vilassar. 
 
Tratamiento de los mosquitos. Se está haciendo un tratamiento contra los mosquitos que 
consiste en cinco actuaciones, desde el mes de mayo hasta finales de septiembre: los 
larvicidas en los embornales del municipio, y también en los diferentes barrios; se tratan las 
balsas de Cal Conde y Can Bartomeu con pastillas insecticidas en el agua, para evitar que 
se hagan larvas, y se controlan, además, diferentes fincas, pidiéndoles que hagan 
tratamientos en balsas y piscinas en mal estado o que se vacíen. Esto normalmente se está 
haciendo cada año, es el consejo comarcal el que nos proporciona los productos, y este año 
ya se ha empezado a hacer. 
 
Hemos conseguido una subvención de La Caixa, los Servicios Sociales, de 5.500 euros, 
para ayudar a menores con discapacidades para casales de verano y actividades lúdicas. 
Hemos hecho mejoras en el Castellet: se ha allanado el patio, se ha puesto grava para así 
evitar los charcos cuando llueve; se han plantado cinco ciruelos de jardín, que al ser de hoja 
caduca pues resulta que en verano dan sombra y en invierno pasa el sol; también se han 
plantado tres lledoners en una parte del Castellet, donde se va a instalar una petanca, a ver 
si así algún señor viene a jugar, porque a los señores les cuesta mucho. Y también se ha 
hecho una visera en una parte en que daba mucho el sol y hacía mucho calor. Por mi parte 
nada más. 
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El Sr. Alcalde manifesta que muchas gracias, Carmen. Gràcies. Passem la paraula a la 
Montse Reig, regidora d’Ensenyament, Cultura i Patrimoni. Endavant, Montse. 
 
La Sra. Montserrat Reig Pascual regidora del grup municipal d’ERC manifesta que bon 
vespre una altra vegada. Bé, tinc alguns temes. Primer de tot, el passat dia 7 de juliol, 
l’Associació Grillats va celebrar el seu novè Pla Grillats, i volíem felicitar-los des d’aquí per la 
feina ben feta. Que a la regidoria li costa molt tot això, eh? Oh, havia de dir-ho. És un esforç 
molt gran el que fem. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que l’ajuntament hi col·labora perquè tot sigui un èxit, que és gràcies 
al seu esforç. 
 
La Sra. Reig manifesta que sí, perquè tot sigui, però ens consta molt, eh?, molta feina. Però 
la feina ben feta s’ha de reconèixer sempre. 
 
Llavors, volia informar-los una mica del que són les preinscripcions. Més aviat les 
prematriculacions que tenim. Al que és l’escola del Pla, hem aconseguit les 50 places una 
altra vegada a P3, o sigui, molt bé. llavors, a l’escola bressol Marinada, dels nascuts el 2018 
hi havia 8 places que s’ofertaven, i n’hi ha 4, però això, com que són els recent nascuts, 
durant l’any normalment, al gener o el febrer, els omplim sempre. Dels nascuts al 2017 hi 
havia 17 places; hi ha 17 nens, però hi havia 13 places. I dels nascuts al 2016 hi havia 5 
nens i hi ha 6 places. Tot ha anat correcte. 
 
Llavors, l’escola Sant Feliu ha fet també a P3 els 33 nens. I a la llar d’infants omplen amb 11, 
que durant l’any també augmentaran en 4 o 5 nens més. O sigui que aquest any les tres 
escoles han anat molt bé. Esperem que així ens vagin continuant. 
 
Llavors, vam fer el Consell Escolar municipal, que algú de vostès hi era, per triar els dies que 
proposen les escoles per fer-los oficials de lliure disposició. I ha quedat en 7 de desembre 
del 2018, 2 de novembre del 2018, 4 de març del 2019 i 7 de juny del 2019. Val? 
 
Llavors, informar-los que divendres tenim l’òpera, que juntament amb la Fundació Burriac, i 
amb una petita col·laboració de l’ajuntament, l’Òpera Norma, que es farà a la plaça de 
l’Església a dos quarts de deu. Com que ja no ens veurem fins passada la Diada, els diré 
que el 2 de setembre tindrem la verema aquest any. Llavors, informar-los que dintre dels 
actes de la Diada, el dia 10, als jardins de la biblioteca, el Cor Gòspel, junt amb l’escola de 
música, ens oferiran un concert groc. Hi estan tots convidats.  
 
El dia 11 al matí, a les 11 hores al parc de Les Corts, farem l’acte institucional amb l’ofrena al 
monument de Rafael de Casanovas, i comptarem amb el Cor Parroquial i diverses 
actuacions, i d’associacions convidades. Per la meva part, res més. Gràcies. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, moltes gràcies a tu, Montse. Donem ara la paraula al 
Sergi Teodoro, regidor de Promoció Econòmica, Joventut i Festes. Endavant, Sergi. 
 
El Sr. Sergi Teodoro José regidor del grup municipal del PDeCAT manifesta que gràcies de 
nou. Començo amb la taxa d’atur del mes de juny, que se situa en un 6,27 per cent, 
representant 131 aturats.  
 
Des de Turisme hem estat treballant en la redacció d’un catàleg per oferir a les escoles, tant 
de Cabrera com dels entorns, i amb un seguit d’activitats per complementar aquesta visita, 
per tal que puguin fer tres hores de matins completes, amb les visites iberoromanes i 
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medievals que hem programat, i que s’han modificat alguns dels guions.  
 
La junta de govern va aprovar el mes passat les subvencions per a contractes en pràctiques 
per a empreses, que està enfocat a facilitar la inserció laboral en els estudiants en pràctiques 
que vulguin optar-hi, dels dos darrers cursos de la seva carrera. Això està enfocat sobretot 
per inserir-los, una vegada hagin acabat aquest període de pràctiques, i també està pensat 
per evitar que els estudiants abandonin els estudis, una vegada estiguin en aquest període i, 
per tant, només podran optar a una mitja jornada, per tal de permetre que segueixi estudiant, 
durant períodes d’entre 3 i 6 mesos, i se subvencionarà per part de l’ajuntament amb un 
màxim de 250 euros al mes, sempre i quan l’empresa complementi amb la resta, és a dir, 
l’ajuntament subvencionarà un màxim d’un 50 per cent, per a empadronats al municipi des 
del gener del 2018. L’ajuntament compta amb una dotació pressupostària de 7.500 euros, 
que representa, si tots els mesos són 250, un total de 30 mesos, i si ho féssim el períodes de 
3 mesos un total de 10 alumnes.  
 
En l’Àrea de Promoció Econòmica, Joventut i Festes, s’ha incorporat un estudiant en 
pràctiques que fa les funcions de community manager, i porta les xarxes de totes aquestes 
tres àrees.  
 
Faig un petit informe sobre el Juliol Jove, on hi ha hagut inscripcions..., pràcticament en totes 
les activitats estan exhaurides inscripcions, les sortides un 100 per cent, i en alguna activitat 
concreta encara hi ha algunes places.  
 
Vull fer un incís sobretot en per què fer aquests projectes, que permet tenir que els joves 
puguin tenir relacions sanes entre ells, aquests projectes permeten això. Agrupen els joves 
de Cabrera i fan molta cohesió social en aquest temps, i sobretot, per part de la 
dinamitzadora i la tècnica, s’educa, durant aquestes sortides o aquestes activitats, que és 
principalment la màxima activitat de Joventut, i on destinem pràcticament la totalitat del 
pressupost. 
 
Important aquesta activitat del Juliol Jove, perquè s’ha detectat que molts joves durant el 
període d’estiu consumeixen excessivament ús de pantalla i, per tant, aquest oci de qualitat 
permet que surtin de la pantalla i puguin anar a fer vida amb la resta de joves. 
 
I acabo parlant de la festa major. La festa major aquest any ha estat organitzada a través de 
tres consells de festa major, on s’ha parlat de diferents temes. Recull un total de 50 activitats. 
Aquest any, com a novetat, hi haurà una campanya de prevenció amb quatre ítems, que era 
un dels punts d’èmfasi que nosaltres havíem marcat en el primer consell de festa major. Amb 
el punt lila, amb la prevenció de drogues i consum d’alcohol. Hi haurà un increment de 
lavabos i hi haurà una neteja constant durant les nits de la festa, per evitar incivisme en 
temes d’aquests, i s’augmentarà la seguretat en els concerts.  
 
Hi ha hagut uns canvis a la barra de festa major, com ja els vaig avançar en l’anterior ple, on 
el titular d’aquestes barres és l’ajuntament, i hi haurà un got reutilitzable per a l’ús durant tota 
la festa.  
 
El voluntariat va iniciar l’altre dia la campanya de voluntariat, per tal de recollir totes les 
inscripcions que puguem. És molt important poder cobrir totes les places, perquè és 
imprescindible per al desenvolupament. Faig alguns incisos sobre quines tasques hi ha. 
Aquest any hi ha una nova, que és el transport de persones grans i amb mobilitat reduïda, 
tant en l’obra de teatre del TAC de Can Bartomeu, com anar a la platja per a les havaneres. 
Esperem tenir voluntaris per poder fer això.  
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En el servei de bar del dia 1 d’agost, en els serveis de menjar, monitors i dinamització de les 
activitats, rom cremat. Està tot agrupat en un formulari que es pot omplir des de la web. 
 
I a partir de dilluns s’obrirà la botiga a Can Martinet, on hi ha la samarreta aquesta que porto 
jo, de color groc, la venda de samarretes blaves de l’any passat, “enganxines”, pins, el 
mateix got reutilitzable. Avui han muntat un aparador.  
 
El pregoner aquest any és Alexis Serrano, que és el director de l’Arxiu Comarcal del 
Maresme, que parlarà sobre el desenvolupament de la festa, com ha anat canviant els 
darrers anys. La biblioteca té en possessió programes des de l’any 1945, i farà una mica de 
recull d’això per parlar del nostre passat de la festa, en el present, i a la vegada, 
simultàniament, hi haurà una exposició que s’inaugura dilluns pel mateix Alexis Serrano, 
sobre els programes de la festa, que es titula “De Mataró a Cabrera de Mar”.  
 
Desitjar bona festa major a tothom, i convidar-vos, emplaçar-vos durant la festa. Gràcies. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Quedem emplaçats, Sergi. Gràcies. 
 
Bé, donem ara la paraula a la Sra. Núria Pera, regidora d’Urbanisme i Serveis Interns. 
Endavant, Núria. 
 
La Sra. Núria Pera Maltes regidora del grup municipal del PDeCAT manifesta que hola, bona 
nit. Bé, us volem informar que recentment s’ha incorporat a l’ajuntament, concretament a la 
Unitat Administrativa, la Sra. Francesca Hita, a través d’un pla d’ocupació de suport a la 
Unitat Administrativa. 
 
També recentment s’ha cobert la baixa de l’agutzil, i la persona que ocupa en aquests 
moments aquest lloc és la Sílvia Torné, que ja havia estat també treballant a l’ajuntament a 
través també, em sembla, d’un pla d’ocupació.  
 
I també volem comunicar-los que el dia 5 de juliol es va signar l’addenda del conveni amb la 
cooperativa La Guardiola, que recordeu que aquesta addenda es va aprovar el dia del ple 
extraordinari, el dia 14 de juny, si no m’erro amb la data. Moltes gràcies. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que gràcies a tu, Núria. Donem ara la paraula al Sr. Enric Mir, 
regidor d’Obres, Serveis, Sostenibilitat i Esports. Endavant, Enric.  
 
El Sr. Enric Mir Nuet regidor del grup municipal d’ERC manifesta que gràcies. Bé, jo 
informaré dels següents temes. Primer, les obres que s’estan fent a l’Antic Camí del Mig, 
d’arranjament. Està previst que acabin abans de la festa major, a finals de juliol. En aquests 
moments el camí ja està allisat  i ara estan fent la vorada, que estan posant les peces, i hi ha 
feina per a dues, tres setmanes, i esperem que això sigui una millora per al tema del trànsit, 
que és un camí que el fa servir moltíssima gent. 
 
Després també, aquest dilluns va començar la pavimentació de les pistes esportives que 
estan al parc de la Nova Cançó Catalana, del Pla de l’Avellà. Van començar el dilluns, i està 
previst que acabin a final de la setmana que ve. Estan fent el terra, i després es farà el pintat 
de les diferents activitats que es fan a les pistes. 
 
Una altra feina que estem fent és l’arranjament de la font de l’entrada de la masia Cal Conde. 
És una font que ens donava molts problemes pel tema de l’aigua, de regenerar l’aigua, 
perquè no tenia desnivell i no tenia el desguàs correctament, llavors, l’hem hagut de buidar 
amb tot aquest tema dels mosquits i les aigües estancades. Hem vist que no estava ben fet, 
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llavors, hem fet una obra, hem fet el desguàs correctament, ha de regenerar, i es tornarà a 
omplir i tornar a deixar-la correctament, perquè creiem que és un lloc molt emblemàtic de 
l’entrada i és bo que estigui correcte. 
 
Després, també informar del servei de la fracció verda, que està tenint molt èxit. Portem en 
aquests moments, el divendres passat, més de 52 usuaris que han demanat sacs. Portem 
dos mesos i escaig, i molts ajuntaments de la comarca ens estan trucant per veure com ho 
hem fet, com ho hem implantat, perquè dur el tema dels residus és molt important, i jo no em 
cansaré de repetir-ho i crec que en cada ple aniré repetint-ho, perquè s’estan posant molt 
durs. Ens han presentat un pla de residus, que segurament el portarem al següent ple per 
poder-ho aprovar. Ens l’hem de mirar, que ens l’han fet a través d’un recurs que ens va 
donar la Diputació, i tot el que és la planta de tractament de residus no voldrà fraccions 
verdes, i només orgànica pura i dura i residu reciclat, o sigui, amb la fracció verda hauran de 
buscar-se la vida els municipis d’on la tracten. Nosaltres ja ho estem fent ara, a través 
d’aquest servei, i per això crec que és molt important tot aquest temps que estem guanyant, i 
poder-ho fer servir. 
 
Hi ha molta gent que encara no ho sap. Jo us animo a què ho digueu a la gent i l’utilitzeu, 
perquè el servei està funcionant bé. Jo us recordo que és els dilluns i els divendres, de 9 a 
11 del matí. Es demana un sac a l’ajuntament, es truca al telèfon i es deixa a la porta de 
l’entrada, passa el camió, el recull i torna a deixar el sac. Això es pot fer cada dilluns i cada 
divendres, i és gratuït, el servei, i a sobre té una bonificació en la taxa d’escombraries de 
l’any que ve. Ara que us l’han cobrat, veureu que un 20 per cent menys és molt més estalvi. 
 
Després, també informar-vos del servei de bus que hem implantat aquest any els 
diumenges, que està tenint èxit, l’estan fent servir una mitjana d’uns 31 usuaris. Portem un 
mes i mig, i la gent, molta gent desconeix que existeix, però a mida que van sabent que està 
el servei per als diumenges, doncs, notem que s’està fent servir més. 
 
I després, una cosa que ha preocupat molt a la gent, que és el tema de la mosqueta blanca 
aquesta que hi ha, de figues de moro, val? Això, aquesta mosqueta, es diu cochinilla, m’he 
assabentat avui que es diu cochinilla, no sabia que es deia cochinilla, i molts dels llocs són 
finques privades. Llavors nosaltres, l’ajuntament, sabeu com funciona aquest tema. 
Nosaltres requerim a la persona que és el propietari de la finca perquè faci la neteja de la 
finca. Les figueres de moro són plantes invasores, llavors, s’han d’arrencar d’arrel, perquè si 
les talles tornen a créixer. Llavors, la mosqueta té una cosa bona, perquè tothom té coses 
bones i dolentes, que és el que mata la planta. Llavors, la mosqueta, si està a la planta i la 
deixes, es carregarà la planta i ja no tornarà a sortir, però el problema és que mentre està a 
la planta i se l’està carregant, doncs, la mosqueta dona pel sac a molta gent, no? 
 
Llavors, estem fent un pla. Hem començat a requerir a tota la gent, i l’ajuntament començarà 
a fer unes actuacions a través del consell comarcal, que és un tema que no és només de 
Cabrera, és de tot el Maresme, on estan aquestes plantes, i a part de requerir la neteja, 
seguirem per La Riera, Can Segarra, el Pallars, Sant Joan de Munt, La Pineda, Camí d’Agell, 
carrer Sant Sebastià, Santa Marta, Camí de Cabrils, Jaume I, que és on hem detectat que 
n’hi ha. A veure si amb això, fent aquest acte, podent-les arrencar i podent fer això, el podem 
solucionar i que no hi hagi aquest inconvenient del que molta gent s’ha vingut a queixar a 
l’ajuntament. 
 
I després, per últim... Bé, queden dos temes. Un és la regeneració de la platja. En teoria, la 
draga que ha vingut, que ha tirat sorra, segurament demà s’acabarà. Aquest dematí, que he 
baixat a la platja, quedaven uns 30 metres per fer. Treballa de nit. Ho dic perquè si a algú li 
molesta de nit, és un inconvenient però és quan treballa, perquè la gent pel dematí va a la 
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platja, llavors, clar, tirar-li sorra a sobre doncs no és molt convenient. Llavors, s’han guanyat 
més de 200 metres de platja en llocs que eren roca, i una amplada d’uns 20 metres. 
Nosaltres, a través de l’empresa que fa el servei, ja estem arribant fins a tota aquesta zona, 
que és quan acaba el passeig, tot el que sigui el passeig tindrà platja, la gent podrà anar a 
banyar-se, tota la part de Costamar i Bonamar tindrà una platja que és, no la que tenien fa 
molts anys però Déu n’hi do la platja que tenen. I també ho adequarem de papereres. 
 
Amb el tema de les papereres, també informar, si algú ha anat o ha vist la platja dels Vinyals, 
que una de les inversions del 2018 era posar unes papereres soterrades, que són d’una 
capacitat de 3 metres d’alçada i que tenen molta capacitat, perquè així s’evita el recull, per 
poder treure les papereres que estan per tota la platja. Està funcionant molt bé, la gent està 
molt contenta, i a veure com va per si podem ampliar-ho a més parts de la platja de Cabrera. 
I per acabar, només recordar-vos que hem fet, entenc, bastant propaganda, que al Dclub 
està fent un torneig de pàdel, que estan jugant els millors jugadors del món, internacional, 
que l’ajuntament n’és un col·laborador, a través de la Diputació, del consell comarcal, i a 
través de nosaltres. Ho hem organitzat, hi ha un estand de Promoció Econòmica, perquè 
estem aprofitant per promocionar, com el Sergi molt bé ha dit, tot el tema de les activitats que 
es fan a Cabrera, i avui han començat els que són els octaus de final, demà són els quarts, 
les semifinals i la final. Són partits que valen molt la pena i us convidem a què pugueu 
assistir. Moltes gràcies. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, gràcies a tu, Enric. Bé, per part meva informar de tres 
temes. El primer és que fa justament dues setmanes es va celebrar en aquesta mateixa sala 
la Junta local de seguretat, amb l’assistència del cap de Mossos d’Esquadra de l’Àrea Bàsica 
Policial d’on estem ubicats nosaltres, que és la de Mataró, i amb l’assistència, lògicament 
també, del cos policial de Cabrera de Mar i del tècnic de Protecció Civil. 
 
En aquesta junta és on s’analitzen les dades, tots els indicadors de seguretat, tant pel que fa 
a seguretat ciutadana com a trànsit, i es tracten altres aspectes que siguin específics del 
municipi.  
 
Dir-vos, no us avorriré amb dades, però que gairebé tots els indicadors eren molt favorables. 
El fet és que Mossos d’Esquadra ens va felicitar expressament per la bona tasca que s’està 
duent a terme en els darrers anys, fruit, lògicament, de la gran labor que fa la nostra policia 
local, i dels sistemes de videovigilància que hem anat implementant, i que ajuden a millorar 
la seguretat en molts sentits. 
 
Dades significatives és que el nombre de delictes va baixar, el nombre de robatoris en 
general va baixar un 18,4 per cent. El més significatiu és la reducció d’un 25 per cent dels 
delictes, dels robatoris en l’interior de domicili. Evidentment, quan es produeix un robatori, al 
que li toca li és igual, si ha baixat o no, però el que és important és que hi hagi aquesta 
tendència a la baixa, i sobretot ens van felicitar també en aquest aspecte perquè, 
contràriament al que passa en la majoria de municipis, el 50 per cent de les detencions que 
hi ha hagut en el darrer any a Cabrera de Mar, que havien crescut un 67 per cent, doncs, a 
més d’haver crescut el nombre de detencions, la meitat de les detencions les van efectuar 
agents de la nostra policia local. En la majoria dels municipis, les detencions les du a terme 
Mossos d’Esquadra, la Policia local no sol tenir aquesta proactivitat. En canvi, en aquest cas, 
a Cabrera de Mar és important saber que tenim agents nostres que no només es dediquen a 
allò que molts pensem, que és patrullar, sinó que busquen i aconsegueixen detenir 
delinqüents.  
 
Per una altra banda, també hi va haver una reducció del nombre d’accidents. La mala noticia 
en aquest sentit, que és una taca negra perquè feia molts anys que no passava, és que un 
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dels accidents va ser mortal, mentre que feia molts anys que no passava. Però també en el 
trànsit, els indicadors eren favorables. Això pel que fa a la Junta local de seguretat. 
 
També informar-vos que fa..., bé, ara ja fa dues hores, però just abans del ple, la Comissió 
Especial de Comptes s’ha reunit, la reunió anual que fa, i ha aprovat el compte de 
l’ajuntament.  
 
Bàsicament, el que s’aprova és que l’ajuntament compleix amb tota la tramitació dels 
comptes a què està obligat, eh? S’ha aprovat pels vots favorables de tots els grups, amb 
l’abstenció del Partit dels Socialistes de Catalunya. 
 
I per últim, informar-vos que la setmana que ve, el dia 19 de juliol, és a dir, just d’aquí a una 
setmana, celebrarem en aquesta mateixa sala també l’audiència pública d’aquest any, on 
expliquem, com cada any, en la primera part tota l’acció de govern, tot el que s’ha fet, de 
manera gràfica, eh?, amb imatges i de manera molt esquemàtica, en les diferents àrees, en 
les diferents regidories. I després, en la segona part, es dona torn obert de paraula perquè 
tothom que hi assisteixi pugui opinar, emetre queixes, preguntar, dubtes, aclariments, 
suggeriments, propostes de tota mena... Vull dir que és un torn obert, participatiu, per tal que, 
per una banda, la població, la ciutadania estigui assabentada del que s’està fent i dels 
projectes futurs, i per una altra banda, que també tothom pugui dir la seva. 
 
Molt bé. Doncs, dit això, passem a precs i preguntes. Comencem pel grup majoritari a 
l’oposició. Gent per Cabrera? 
 
La Sra. Anna Maluquer Ferrer regidora del grup municipal de GxC manifesta que bé. Sí, avui, 
aprofitant que hem aprovat el codi ètic de l’ajuntament, i després del darrer ple extraordinari, 
on vam aprovar la modificació puntual del sector de la Cooperativa, i de les darreres 
actuacions urbanístiques que estem veient al poble, creiem que és el nostre deure posar de 
manifest la nostra preocupació en aquest àmbit. 
 
Ho exposarà el Sr. Antoni Garcia, però sí que hi ha el tema del carrer Sant Vicenç, que jo 
aquí, a les comissions d’obres, he preguntat i se m’ha informat. És obvi que tots els partits 
vam aprovar el POUM, excepte el Partit Socialista, però com a regidora d’Urbanisme, Sra. 
Pera, els darrers set anys i, per tant, amb la facultat de poder aprofundir en els àmbits que 
s’han de desenvolupar en el casc antic, i treballant dia a dia amb els tècnics, com és que no 
han vist que si es construïa el carrer Sant Vicenç, aquest no s’eixamplava per facilitar l’accés 
peatonal?  
 
Si no s’hi pot fer res, perquè és anar contra l’ajuntament o perquè el constructor no incorre 
en cap delicte perquè s’ajusta al POUM, ens pot garantir que aquest carrer serà d’àmbit 
peatonal i d’ús exclusiu per a veïns? Tot plegat ens sembla, a més a més, que fa que el 
centre del poble quedi cada vegada més aïllat, perquè se li van tallant les vies de circulació. I 
a continuació, el Toni seguirà exposant. 
 
El Sr. Antoni García Lozano regidor del grup municipal de GxC manifesta que sí. Vols que 
continuï jo? Sí. Bona nit. Bé, jo abans, Enric, sobre aquests sacs que deies, un dia ja en 
vàrem estar parlant... Collons, sempre estem igual amb això, eh? Ara sí. Espera, espera... 
 
Ja vam estar parlant sobre aquests sacs. És que jo penso que si és per a ús domèstic, si 
fossin una mica més petits, penso que... O que hi hagués un parell de mides, eh? Bé, això ja 
t’ho vaig dir a títol personal. 
 
Bé, Sra. Pera, segurament que l’últim afer que hi ha amb la llicència per a aquelles cases 
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que s’estan fent allà, a La Creueta, ens ha fet una mica posar el focus en el tema urbanístic, 
per analitzar una mica alguna forma de fer, no? I segurament compartir amb la resta del 
poble com estan algunes situacions. 
 
Començaríem... Deixem una mica per a última hora el tema de la llicència d’obres aquesta, 
que segurament que els està fent ballar el cap, però sí que ens agradaria fer un petit repàs, 
per exemple, en les contribucions especials pendents de Can Vilardaga, no? Això, que ve 
des de fa, no sé, vuit anys, set o no sé quants són... 
 
El Sr. Alcalde manifesta que perdó, contribucions especials a Can Vilardaga no n’hi ha hagut. 
Quotes urbanístiques.  
 
El Sr. Garcia manifesta que això. Perdó, eh? Sí, sí. Bé, realment són uns recursos que no 
estem ingressant, són uns recursos importants, i el que sí voldríem saber és com està la 
situació, si tenim garanties fermes que ho cobrarem. Una mica que vostè ens ho expliqui. 
(Veu de fons.) Bé, després continuaré, però així, una mica, si tu vas contestant... 
 
La Sra. Pera manifesta que a veure, el tema de Can Vilardaga és un tema que fa temps que 
s’arrossega. Jo, concretament, des d’Urbanisme aquest tema no l’hem portat perquè està en 
el Departament d’Intervenció, el que passa és que sí, que últimament ens hi hem dedicat 
perquè són uns diners que l’ajuntament no ingressa. 
 
També és veritat que al llarg, des de fa dos o tres mandats, jo diria que ben bé dos, aquestes 
quotes han estat recorregudes, hi ha hagut contenciosos... És a dir, que també la cosa ha 
quedat parada per aquest tema de recursos als tribunals. 
 
Però últimament el que estem mirant de dur a terme és el cobrament d’aquestes quotes 
urbanístiques, a través d’algun despatx extern que pugui portar a terme tota aquesta feinada 
que implica el cobrament d’aquestes quotes. Perquè, repeteixo, hi ha contenciosos entremig, 
hi ha recursos... És un tema molt complicat. No sé si li he donat prou resposta, però el que sí 
que estem treballant és en aquest tema, i el que volem és externalitzar aquesta gestió. 
 
El Sr. Garcia manifesta que quan diu que estan treballant, el més concret que vostè ens pot 
dir és que això està en mans d’un bufet extern? 
 
La Sra. Pera manifesta que de moment encara no. De moment, encara no. 
 
El Sr. Garcia manifesta que ah, val, val. Ho han d’acabar passant. 
 
La Sra. Pera manifesta que s’ha d’acabar passant a un... Estem plantejant, i evidentment els 
ho explicarem, de passar-ho a un gabinet extern. 
 
El Sr. Garcia manifesta que però quan..., permeti’m, eh? Quan diu que estem treballant, 
quan l’endeutament és tan elevat, quan és una xifra important, per a mi això s’ha d’agilitzar. 
No sé quin assumpte vostè té molt més important davant d’aquesta xifra, no sé quin ordre de 
la seva tasca fa que això no passi davant d’algú perquè s’executi al més aviat possible. 
 
La Sra. Pera manifesta que és que, a veure, és un tema que estava... 
 
El Sr. Alcalde manifesta que si em permets, és un tema més d’Hisenda que d’Urbanisme. 
 
La Sra. Pera manifesta que d’Hisenda, eh? 
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El Sr. Alcalde manifesta que jo t’he de dir, i assumint la part que em correspongui, això va 
ser... La gravetat del problema la descobria aquest senyor, en el mandat... O sigui, abans, no 
en el mandat anterior, en aquest mandat, abans que arribés aquest senyor, i abans que 
arribés l’advocat municipal, aquest tema no existia, no constava com a problema, val? I 
encara em queda un deure pendent, que és preguntar-li a l’anterior regidor d’Hisenda si en 
tenia constància, que fins i tot ho dubto, que en tingués, de constància. Per tant, quan hi ha 
hagut canvi d’advocat i quan hi ha hagut canvi de secretari i interventor, és quan ha aflorat 
aquesta problemàtica. És així. 
 
El Sr. Garcia manifesta que bé, aquesta resposta seva tampoc m’ajuda gaire, perquè no 
estem cobrant però ho deixem aquí. Si ara està encaminat i sembla ser possible que això 
ens pot funcionar, fantàstic. 
 
Llavors, aquí hem estat parlant algunes vegades al llarg dels mesos, o del darrer any i mig, 
sobre el tren de rentat d’aquí, de Vilassar, de si hi havia algun expedient o no. Vostè ens pot 
comentar si jurídicament té alguna repercussió en Cabrera el tren de rentat? 
 
La Sra. Pera manifesta que aquest tema és un tema que jo crec que es va tractar en algunes 
preguntes en el ple de, deu fer uns sis anys, perquè aquesta és una llicència que va donar 
Vilassar. Sis o set anys deu fer. És una llicència que va donar Vilassar, Serveis Tècnics i 
Serveis Jurídics del moment, conjuntament amb el secretari, varen mantenir reunions amb 
Vilassar de Mar, i la llicència no afectava Cabrera. 
 
Sembla ser que ara hi ha algun recurs de la Generalitat que apunta en aquest sentit, però de 
moment nosaltres no hem rebut res a tal efecte. Sabem que Vilassar de Mar ja hi està 
treballant, però nosaltres en aquest punt no hi estem encara. No sé si finalment haurem de 
prendre algunes mesures, perquè, de fet, era un tema de termes, que no quedava clar quina 
part de la finca era de Vilassar, quina part era de Cabrera, és a dir, era un tema de termes, i 
em sembla també recordar que era un tema també d’una discussió familiar. 
 
El Sr. Garcia manifesta que val. Com ja vostès saben, vàrem votar favorablement la 
modificació puntual de la Cooperativa. Tot i que el que comentaré ara no ens va agradar en 
el seu moment, avui, arran una mica d’analitzar, després d’aquesta llicència de la que 
parlarem al final una mica, a mi m’agradaria fer una breu anàlisi de la modificació puntual de 
la Cooperativa. 
 
A la intervenció seva, Sra. Pera, i del Sr. Alcalde, el dia 11 de maig del 2017, quan ens van 
presentar la modificació del POUM, deia el següent. Deia el senyor Mir: “El segon punt 
important és el que es recull en el conveni amb què l’ajuntament ha d’instar una modificació 
puntual del planejament vigent del Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal. Aquesta modificació 
puntual, que és el punt que tractarem després en l’ordre del dia, el punt següent bàsicament, 
a grans trets, però ja us avanço que passa per quatre qüestions. Primer, que la sala passa a 
qualificar-se com a equipament. També la part darrera de la fàbrica existent, que s’ha 
d’enderrocar, i és on s’ha d’ampliar la sala. Tota aquesta superfície passa a ser qualificada 
d’equipament.” Això és el que vostè deia, textualment. 
 
I ara ve el que considerem fort. Malgrat això, vàrem votar a favor, i que ens vam adonar 
quan, no es va aprovar finalment la modificació puntual al setembre, se’n recordaran vostès, 
quan la Sra. Puchi Cortada va votar-hi en contra, i diu el Sr. Mir: “Es manté l’edifici de la 
Cooperativa. Entenem que és un fet important que un dels edificis rellevants i històrics del 
municipi es pugui conservar.” Segueix explicant coses, eh? 
 
Després, la intervenció de la Sra. Núria Pera. Diu: “Nosaltres el que proposem és una nova 
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ordenació d’aquesta unitat d’actuació. El que proposem és una nova ordenació, i que avui 
portem a la seva aprovació. Proposem, en línies generals, una transformació urbana de 
l’antic sector de la Cooperativa, que pretén una millora del nucli antic, tot mantenint els 
edificis existents del teatre i el local de la Cooperativa per a usos culturals. Perquè m’he 
deixat de dir que, amb tot el preveu del POUM, evidentment l’edifici del teatre i l’edifici social 
de la Cooperativa havien de ser enderrocats.” 
 
Jo ara els pregunto: en la redacció del POUM que vostès ens van presentar, que es va 
aprovar aquell dia, l’11 de maig, estava redactat el fet que es garantís la conservació de 
l’edifici social de la Cooperativa? És una resposta, és sí o no. 
 
La Sra. Pera manifesta que a veure, m’ha semblat entendre en un moment de la meva 
intervenció que és una declaració d’intencions. Nosaltres el que proposem és una 
remodelació de tot aquest sector. El que sí que està reflectit és la modificació de la Sala 
Maresma, que sí que passa a equipament, i nosaltres sí que manifestem la intenció de 
preservar l’edifici de la Cooperativa. Però l’edifici de la Cooperativa no entra en aquesta 
modificació.  
 
(Veus de fons.) 
 
El Sr. Alcalde manifesta que si em permets, Núria. Jo admeto que vaig dir això perquè en 
aquell moment tenia entès, mal entès, però tenia entès que es preservava. El que sí que és 
veritat, no deixa de ser veritat en cap cas, és que si es du a terme la modificació puntual, hi 
ha moltes més probabilitats de mantenir-lo que si no. Perquè si s’aplica el POUM tal qual, 
l’edifici anava a terra en el moment en què s’apliqués. Jo li admeto això, eh? No costa res 
admetre-ho, és veritat. 
 
El Sr. Garcia manifesta que senyor Mir, però quan ho vam descobrir nosaltres és quan es va 
denegar, si no, això s’hagués passat. Perquè quan a mi l’alcalde del meu poble, que de 
veritat que no em vaig mirar el POUM... 
 
El Sr. Alcalde manifesta que la modificació puntual. 
 
El Sr. Garcia manifesta que sí, sí, perdó. A mi, si vostè em diu... 
 
El Sr. Alcalde manifesta que era un dels quatre arguments, sí. 
 
El Sr. Garcia manifesta que diu: “Passa per quatre qüestions.” I això va a missa, val? 
 
El Sr. Alcalde manifesta que bé, les altres tres anaven a missa. 
 
El Sr. Garcia manifesta que home, senyor Mir, queda més... 
 
El Sr. Alcalde manifesta que garantir potser no era la paraula, hauria d’haver dit que tenien 
més possibilitat de preservació fent això que sense fer-ho.  
 
El Sr. Garcia manifesta que s’ho agafi rient quan avui presentem el codi ètic, a mi em sap 
molt de greu, la veritat. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que escolti, però si li estic reconeixent honestament que jo, fruit 
d’una mala interpretació, estava convençut del que vaig dir. Més honest que això... 
 
El Sr. Garcia manifesta que fixi’s si a mi em va quedar clar que era greu, que quan jo em vaig 
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posar a treballar, el nostre grup es va posar a treballar en el treball que li vaig presentar a 
l’Enric, nosaltres ens vam ofuscar en conservar aquest edifici, perquè la Cooperativa no el 
podia garantir. Bé.  
 
Amb tot i això, que ho vam veure després, al llarg dels mesos, ho vàrem votar a favor. Què 
és el que ja ens preocupa a nosaltres? Que quan l’Anna Maluquer diu: “Escolti, Sr. Mir, ens 
ha de garantir que es conservarà la façana.” Quan sortim a fora i parlem amb els senyors de 
la Cooperativa, ells no ho tenien entès així, pensaven que es pot enderrocar tot. 
 
Però, una mica, avanço. Han tingut oportunitat d’això que diu vostè, de rectificar-ho. Han 
pogut dir-ho a molts plens, dir “ens vam excedir amb aquest comentari”, perquè, hi insisteixo, 
eh?, per a mi, una conversa informal en el seu despatx, però jo aquí, al ple, li puc assegurar 
que no em vaig moure a analitzar la modificació puntual perquè, a veure, si vostè ho diu i la 
Sra. Pera, a sobre, diu que es garanteix, i fins i tot per a usos culturals, escolti, a mi no em 
queda dubte. Per tant, per a mi, Sr. Mir, sap el que em porta a pensar això? Que si vostès a 
la Cooperativa li diuen el primer dia que s’ha de conservar aquest edifici, possiblement no 
haguéssim signat el conveni. A mi em fa pensar...  
 
El Sr. Alcalde manifesta que bé, pensant en positiu... Hem parlat posteriorment, després de 
la conversa aquesta que dius amb els propietaris i demés, amb la gent de la junta vam 
parlar, i vam parlar amb l’advocat d’ells, i el que es buscarà és la forma de garantir que es 
preserva la imatge de la façana. Que pot ser la façana original, o no. 
 
El Sr. Garcia manifesta que ara bé la... 
 
El Sr. Alcalde manifesta que o sigui, els laterals no els volem per a res, l’important és la 
façana frontal. 
 
El Sr. Garcia manifesta que hi ha tres mitjans per això, per garantir que això serà així? 
Perquè la Cooperativa té clar que pot destruir-ho, eh? 
 
El Sr. Alcalde manifesta que t’ho estic dient, estem parlant de declaració d’intencions. 
 
També, només com a anècdota, també vostès van descobrir a posteriori, després d’haver 
votat que no a la modificació puntual aquesta, ara fa un any, que estava planificada una via 
de comunicació, un passatge que connectava la plaça Can Pau Ferrer amb el carrer Anselm 
Clavé, i això ho havíem dit insistentment, i vostès van reconèixer que no ho havien tingut en 
compte i que ho havien descobert a posteriori. De fet, s’havien pensat que ho havien afegit, 
però no, estava a l’original. Vull dir que... 
 
El Sr. Garcia manifesta que però, senyor Mir, acabar la seva intervenció parlant d’això, quan 
el més important és que, per a mi... Jo m’ho puc agafar com li vaig a dir ara: a mi se’m va 
mentir en un ple. M’ho puc agafar així, perquè estic en el meu dret.  
 
El Sr. Alcalde manifesta que home, no. Li pregaria que no ho pensés, això. 
 
El Sr. Garcia manifesta que quan dues persones cometen el mateix error, per a mi això està 
treballat. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que bé, no. Hi ha molts testimonis que han vist el meu 
reconeixement en públic, per tant... Ho pot preguntar vostè. 
 
El Sr. Garcia manifesta que deixi’m analitzar una mica com va el tema de Cal Conde, no? 
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Bé, jo el que crec és que hem de ser molt crítics amb vostès dos, no? Per a mi, la seva mala 
planificació, la seva manca d’escoltar propostes nostres, com les d’abans de vendre 
d’analitzar el sòl, ha provocat que hi hagi persones que, per exemple, hagin d’estar pagant 
més lloguers dels que s’esperaven, perquè els pisos estan parats.  
 
Des d’aquesta taula, la Sra. Anna Teixidó algunes vegades li ha dit a la Sra. Pera: “Escolti, i 
quan es començaran? I quan s’acabaran? / És que jo no he dit quin dia començaran.” Li vaig 
a llegir el que va dir la Sra. Núria Pera.  
 
És que he volgut mirar les actes, perquè sovint és diu “això no ho he dit, això és mentida”, i 
el que hem de fer una mica és analitzar el que està succeint, no?  
 
Diu la Sra. Núria Pera el dia 19 de gener de l’any 2017: “El conveni acorda transmetre títol 
de permuta a LLAR UNIÓ de la finca resultant, i a canvi rebrà un local en planta baixa i 
quatre habitatges de la promoció, amb la corresponent plaça de pàrquing, traster”, etcètera. 
“S’estableix un termini màxim per al lliurament de 22 mesos.” La setmana que ve, tal dia com 
avui, ja en farà 18. La felicitem per l’anàlisi prèvia que la va permetre pactar aquest termini 
màxim. L’he de felicitar, perquè ens falten quatre. O és molt ràpida la Cooperativa, o es fa 
difícil. 
 
Miri, jo avui, perquè consti en acta, crec que abans de quaranta mesos, des del seu inici, no 
s’entreguen els pisos. I ho dic, no m’estic apostant res, eh?, voldria que s’entreguessin molt 
abans, de veritat, eh? Ara ens ha arribat que vostès, o que la Cooperativa, es van reunir amb 
els compradors, i els han comentat que al mes de setembre començaran les obres, i que si 
no és així, els pagaments que tenen pendents s’ajornaran. Això és així? 
 
Si les obres no comencen, algú podrà impugnar el sorteig? Què farem en aquell moment, 
Sra. Pera? 
 
La Sra. Pera manifesta que bé, jo ara..., m’ha de permetre que no li contestaré aquesta 
pregunta, perquè no tinc suficients arguments ni suficient coneixement per respondre-la amb 
exactitud. A més a més, podria constar en una acta i diria una cosa per una altra, i jo ara no 
m’arrisco. 
 
El Sr. Garcia manifesta que si vol, li comento jo. 
 
La Sra. Pera manifesta que llavors, per què m’ha fet la pregunta, si ja la sap? 
 
El Sr. Garcia manifesta que no, home, perquè vostè és la regidora i jo no. 
 
La Sra. Pera manifesta que no, no, ja li agraeixo... 
 
La Sr. García manifesta que jo no estic gestionant l’urbanisme del poble.  
 
La Sra. Pera manifesta que no, jo li agraeixo, eh? Li agraeixo, però penso que ens ho 
haguéssim pogut estalviar.  
 
El Sr. Garcia manifesta que no, no cal. Jo és que també volia saber el seu pla B. Si no hi ha 
pla B, estic preocupat. 
 
La Sra. Pera manifesta que no, que li agraeixo molt, de veritat. No, li agraeixo molt. 
 
El Sr. Garcia manifesta que bé, si s’ha de repetir el sorteig, doncs, pot passar que una 
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persona que tingui pis ara, que no en tingui després. I si no s’ha de repetir... Li puc assegurar 
que no m’alegraré d’això. Només és perquè abans de planificar un tema que pot afectar 
moltes persones... 
 
La Sra. Pera manifesta que perdona un moment, m’he perdut. Dius que si s’ha de repetir el 
sorteig? 
 
El Sr. Garcia manifesta que home, si algú impugna el sorteig i acaba guanyant... 
 
La Sra. Pera manifesta que ja, però, què passaria...? 
 
El Sr. Garcia manifesta que home, doncs, que potser es torna a fer el sorteig, i una persona 
que té un pis demà no el té. M’explico? Vull dir, això és el que a mi... Jo li puc assegurar, Sra. 
Pera, que no m’alegraré d’això, eh? 
 
La Sra. Pera manifesta que jo li agraeixo, de veritat, i ho tindrem en compte, però és que ara 
entraria en aquesta elucubració, que és complicada. A mi se’m fa difícil, eh?  
 
El Sr. Alcalde manifesta que sense ser experts jurídics, i escoltant una mica així, de refiló, el 
que em diu el secretari, el sentit comú diu que si els motius del retard estan fonamentats, no 
hi ha fonament per a la impugnació. 
 
El Sr. Garcia manifesta que doncs, me n’alegro, eh? Pensi que... 
 
El Sr. Alcalde manifesta que alguns cops el sentit comú està per sobre de moltes coses. 
 
El Sr. Garcia manifesta que bé, sí, però a vegades costa, eh? 
 
Bé, una mica analitzant la vessant tècnica, hem de dir que s’ha donat llicència sense estar la 
urbanització feta. Tampoc sé si... 
 
La Sra. Pera manifesta que no, no, la llicència no està donada encara, eh? 
 
El Sr. Garcia manifesta que ah! 
 
La Sra. Pera manifesta que la llicència no està donada. 
 
El Sr. Garcia manifesta que no està donada, la llicència? 
 
La Sra. Pera manifesta que la llicència no està donada. 
 
El Sr. Garcia manifesta que la llicència d’obres no està donada.  
 
La Sra. Pera manifesta que no. 
 
El Sr. Garcia manifesta que val, val. Doncs, és que aquí ho tenim mal entès, eh? Ho teníem 
mal entès.  
 
La urbanització, que la faran vostès, com a..., o la licitaran? 
 
La Sra. Pera manifesta que la urbanització en aquests moments està encara en règim, en 
gestió de cooperació. Ens hem reunit diverses vegades amb POLSAR, i sembla ser que 
POLSAR ha comprat tota la finca i, per tant, estaria en disposició de fer les obres 
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d’urbanització i començar la seva part d’obres, però d’això encara estem en negociacions.  
 
El Sr. Garcia manifesta que bé. Per últim, si és que li sembla, parlem de... 
 
La Sra. Pera manifesta que bé, més que en negociacions, s’ha d’arribar... Quan es faci el 
canvi de gestió, de cooperació a compensació, s’ha d’arribar a materialitzar un cronograma 
amb què l’empresa POLSAR, o el propietari, hauria d’estar d’acord. 
 
El Sr. Garcia manifesta que bé, m’he quedat igual perquè... A veure, el que vostè m’està 
dient ara és que potser la urbanització dels pisos d’HPO es pot demorar? 
 
La Sra. Pera manifesta que ara estan en règim de cooperació. Hi ha un sol propietari que 
tirarà endavant la urbanització de la seva part, i tota la seva part dels terrenys. I tirarà 
endavant la construcció dels habitatges que li corresponen. Quan passem, si es passa, el 
canvi de gestió de cooperació a compensació, s’ha d’arribar a un acord, a un cronograma 
molt clar, amb la constructora que dugui a terme la urbanització. Sí? No? 
 
El Sr. Garcia manifesta que sí, sí, ara sí. Gràcies. 
 
Bé, doncs, si li sembla, entraríem en la llicència d’obres de la Serra d’en Carles, que per als 
que estem aquí són aquelles quatre cases que s’estan fent darrere de Can Barrau. I així, una 
mica ens expliquem més.  
 
La Sra. Pera manifesta que al costat de casa del Sr. Beroy, no?, amb el qual ens hem reunit 
diverses vegades, eh? Una. I amb l’alcalde... Amb el Sr. Mir, l’alcalde... 
 
El Sr. Garcia manifesta que bé. Doncs, com vostè sap, i això no és així i hem de preocupar-
nos per concedir aquesta llicència, allò que hi ha edificat havia d’estar urbanitzat. Aquí no 
està afrontant aquesta obra, no hi ha un vial urbanitzat ni un vial enllumenat. L’accés a la 
finca es fa en el moment de donar la llicència per un camí privat. Ho dic per si avui ja està 
fet. Aquest camí mai ha estava cedit a l’ajuntament, i a més, aquest camí no compleix els 
paràmetres en aquell moment per ser un vial, perquè no té l’amplada necessària, no? 
 
Aquest despropòsit, per a mi, tants errors a la vegada, m’ha de permetre que jo pugui pensar 
que no és fet inconscientment. És a dir, quan un, de quatre coses, s’equivoca en tres, es fa 
molt difícil. Quan aquesta llicència d’obres... Jo suposo que el Sr. Alcalde també en té 
coneixement, és el que a mi encara em preocupa més, perquè estem involucrant més 
persones, no? 
 
Jo no sé si la resta de regidors coneixen aquest despropòsit, no? Vull dir, a mi em fa molt 
respecte. Jo li puc assegurar que a mi m’encanta que l’activitat industrial creixi, que la gent 
es guanyi la vida, però, bé, a mi ara em venen frases.  
 
Pensi una cosa: si per casualitat s’hagués de parar l’obra i aquest promotor ens demanda, 
estem corrent un risc absurd, que és la paraula que va ser servir el Sr. Alcalde quan 
nosaltres parlàvem de la promoció pública dels pisos d’HPO, que no volia córrer riscos 
absurds, aquí hi ha riscos econòmics considerables. Que hem de ser conscients que els hem 
provocat nosaltres com a ajuntament. I que sí que li dic que el que li deia ara pot acabar 
passant. 
 
Ara vostès ens proposen, com hem vist en un decret d’Alcaldia, que han encarregat un 
estudi de la urbanització, no? És a dir, quan donem aquesta llicència, si per algun motiu es 
volia donar, per què no demanaven unes garanties determinades? És a dir, jo no estic en 
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contra que per afavorir el creixement econòmic es donin facilitats, però garantim a 
l’ajuntament que no tindrà un problema, val? 
 
El Sr. Alcalde manifesta que una cosa. Tot el discurs sobre aquest últim tema, de la Serra 
d’en Carles, parteix d’una premissa seva que és errònia. Ha dit textualment que per construir, 
primer ha d’estar urbanitzat. Això és una errada, hi ha una cosa que es diu simultaneïtat, que 
la llei permet des de fa, em sembla, ara m’he perdut, no sé si són dos, tres, quatre anys, que 
permet simultàniament urbanitzar i construir. 
 
El Sr. Garcia manifesta que així, podem dir que la llicència està ben donada. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que un moment, un moment. Perdó, perdó, el públic no pot 
intervenir. Sr. Beroy, disculpi’m, en un ple el públic pot intervenir al final, en què hi ha un 
apartat, però durant el ple, no pot. Això, primer.  
 
Segon. Li faig una pregunta: està insinuant alguna cosa, o vostè desconeix...? 
 
El Sr. Garcia manifesta que jo? Jo estic insinuant? 
 
El Sr. Alcalde manifesta que només poden ser dues coses. Una, o una acusació, o segona... 
 
El Sr. Garcia manifesta que senyor Mir, cuidado que el que està dient és molt fort. Jo no he 
dit res, eh? 
 
El Sr. Alcalde manifesta que un moment, que estic preguntant. Només estic preguntant, no 
estic dient res, li estic preguntant si està insinuant alguna cosa. Això no és res. 
 
El Sr. Garcia manifesta que no, no. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que llavors, sí que li dic que hauria de tenir un major coneixement de 
com funciona. Els polítics, gràcies a Déu, potser en altres temps era així i potser hi hauria 
gent que avui en dia desitjaria que fos així. Els polítics no atorguen ni deneguen cap llicència 
d’obres ni d’activitats. Els tècnics són els qui informen la concessió de les llicències, en 
funció de si s’ajusta o no al planejament vigent. Per tant, nosaltres només li hem de 
preguntar al tècnic: “Escolta’m, això que està fent s’ajusta a la llicència? Sí. La llicència 
s’ajusta al planejament? Sí.” En el moment en què un tècnic diu això, un polític l’únic que pot 
fer i l’única cosa que ha de fer és callar, perquè, si no, estaria prevaricant, estaria intentant 
fer una cosa diferent de la que diuen els tècnics. És així, perdoni, i vull que ho sàpiga i que 
ho entengui tothom, si us plau, això és molt important. És molt important. 
 
El Sr. Garcia manifesta que però, Sr. Mir, perdoni... 
 
El Sr. Alcalde manifesta que si un tècnic diu que no es pot donar aquella llicència i el polític li 
diu que la doni, està prevaricant. I si un tècnic diu que s’ha de donar aquella llicència i un 
polític diu que no la doni, està prevaricant. En qualsevol dels dos sentits. Per tant, expliqui’m 
vostè on està l’escapatòria. Expliqui-me-la, si us plau. 
 
El Sr. Garcia manifesta que Sr. Mir, miri, hi ha una realitat. A un nen petit que no l’han pegat 
mai... 
 
El Sr. Alcalde manifesta que perdó, una pregunta. Sr. Secretari, el que acabo de dir és així, sí 
o no? 
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El Sr. Secretari manifesta que a veure, les llicències són reglades. Vull dir, això és veritat que 
és així, però... 
 
El Sr. Alcalde manifesta que i no contribuir nosaltres com a càrrecs electes a fer pensar a la 
gent que tot això és un... No, si us plau, no. Al revés, siguem rigorosos, per favor. Jo li prego 
que sigui rigorós. Li prego. 
 
La Sra. Pera manifesta que jo, si m’ho permets, Toni, llegiré la part més tècnica, perquè 
evidentment que és un tema que preocupa i ens ocupa, i per això ara hem demanat un 
projecte d’urbanització. Llegiré textualment, en la mesura que sigui possible. “Aquesta 
llicència és una llicència concedida a quatre habitatges al carrer Serra d’en Carles.”  
 
(Veus de fons.) 
 
Un moment, si us plau. “Al carrer Serra d’en Carles.” El carrer existeix, és privat, però 
existeix. Es tracta d’una finca, es tracte d’una finca amb sòl urbà consolidat, qualificat de 
zona 1, per tant, nucli antic. El POUM ho qualifica així. “S’ha concedit llicència de quatre 
habitatges, segons permet la normativa del POUM.” La normativa del POUM ho permet.  
 
Què passa? Podem parlar que el POUM no va acabar de treballar o travar bé aquesta peça. 
Per què? En aquests moments, el carrer és privat, ha de passar a ser públic, hi ha una zona 
verda que s’ha de cedir, i això s’hagués hagut d’englobar en un àmbit d’actuació, que es diu 
urbanísticament. I el POUM això en el seu moment, estem parlant en la primera aprovació, 
estem parlant que no ho va englobar en aquest àmbit. Per tant, ara nosaltres, l’ajuntament, 
hem encarregat un projecte d’urbanització perquè això sigui efectiu, es pugui urbanitzar el 
carrer, es pugui cedir la zona verda que contempla, i arribar a un acord amb els veïns, i això 
arreglar-ho, arranjar-ho definitivament. Sí que podem admetre que és un descuit que en el 
moment de donar la llicència es va detectar. El que no es podia fer, a mi em diuen els tècnics 
i així... Bé, si et venen a demanar una llicència i allò, segons el POUM, diu que tu, segons la 
normativa, et permet fer-hi quatre cases, en base a què li dius que no? 
 
Perquè, a veure, tu dius: “Parem l’obra.” L’obra no la podem parar.  
 
El Sr. Alcalde manifesta que això és molt important, eh? Això que està dient la Núria 
m’agradaria, sobretot, si us plau, que ho entengués tothom, el públic assistent, i ho 
entenguessin la resta de regidors d’aquest consistori. Els polítics no podem intervenir en 
l’atorgament o denegació d’una llicència d’obres ni d’una llicència d’activitats. Si demà una 
empresa demana fer una activitat que a mi no m’agrada en un lloc, però la normativa li 
permet fer-la i el que proposa s’ajusta a la normativa, no li podem dir que no. És que seria, 
repeteixo, prevaricació. Igual que tu no pots fomentar que es faci una cosa que no permet la 
normativa. És exactament el mateix en els dos sentits. Això, si us plau, no em cansaré de dir-
ho. És molt, molt important, que tothom ho entengui i ho accepti. És que és així. 
 
La Sra. Pera manifesta que també és cert –també és cert, i ho deixaré aquí– que són unes 
cases aïllades, és a dir, molt, molt allunyades del nucli antic, i que van ser qualificades en el 
seu moment pel POUM com a nucli urbà. Casc antic. Vull dir... Saps? Això també és curiós, 
eh? 
 
El Sr. Garcia manifesta que jo, si és que vostès em permeten, i amb això acabo, fixi’s vostè 
que ha dit que la llicència d’obres es pot donar amb simultaneïtat a la d’urbanització. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que sí, això ho diu la llei. 
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El Sr. Garcia manifesta que sí. Doncs, en aquest cas es va donar la llicència també 
d’urbanització, o es va donar únicament llicència d’obres? 
 
La Sra. Pera manifesta que repeteixo, i ho aniré repetint: la normativa del POUM diu que és 
una finca en sòl urbà consolidat, qualificat de zona 1 – nucli antic. I en base a això, es va 
donar la llicència. Jo no amago que no sigui un tema complicat, perquè s’haurà d’arribar a un 
acord amb els veïns quan tinguem el projecte, veurem què costa tot això, s’haurà de... Jo no 
dic que no sigui un tema complicat. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que és un punt que el POUM hauria d’haver tractat millor? Sí, ja ho 
dic jo. 
 
La Sra. Pera manifesta que sí, hauria d’haver fet un àmbit d’actuació. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que POUM que vam aprovar tots, POUM que quan es va aprovar 
provisionalment, que és l’últim moment en què l’ajuntament pot dir alguna cosa aquesta 
senyora no estava a l’ajuntament, jo era regidor d’Obres i Serveis, i l’alcalde era de Gent per 
Cabrera. Val? Li explico. No, no, sapiguem-ho tot. 
 
El Sr. Garcia manifesta que compartit amb Convergència en aquell moment, que vostè ho 
sap, amb el senyor... 
 
El Sr. Alcalde manifesta que sí, però l’alcalde era de Gent per Cabrera. Només perquè 
tothom se situï. 
 
La Sra. Pera manifesta que no, a veure, jo abans he dit que ho deixava aquí. Vull dir... I no 
nego que és un tema complicat, amb el qual estem treballant, perquè estem treballant, vull 
dir... S’ha demanat el projecte, estem esperant que, bé, saber els costos i poder arribar a 
acords amb els veïns, que crec que als veïns també els interessa arribar a acords. Perquè, 
home, no és el mateix tenir una casa en un carrer tal com està ara, que tenir-la com cal. 
Això... 
 
El Sr. Garcia manifesta que bé, jo dic l’últim, eh? Vostè abans, Sr. Mir, ha apel·lat al sentit 
comú. Ara jo li dic: amb sentit comú, aquesta llicència es podia donar? 
 
El Sr. Alcalde manifesta que no tinc res a dir-hi, jo. No, no, no tinc res... Si hi ha un tècnic... 
 
El Sr. Garcia manifesta que no, no, amb sentit comú... 
 
La Sra. Pera manifesta que jo repeteixo –jo repeteixo... És que... 
 
El Sr. Alcalde manifesta que no, no, només faltaria. És que, de veritat, llavors, si em fa 
aquesta pregunta, perdoni, m’obliga a tornar a explicar el d’abans. Malament, malament, en 
el moment en què els polítics puguin influir en l’atorgament o denegació d’una llicència, o 
puguin, no influir, no, decidir. Ja seria el colmo. Malament.  
 
Que entenc que en temps passats ha pogut ser així? Segur. Que entenc que hi ha gent que 
es pensa, o voldria, que fos així? Segur. Però és que nosaltres, ni volem ni podem, ho tenim 
molt clar, per una qüestió justament d’ètica i de bon govern, miri, el que hem aprovat avui. 
 
La Sra. Pera manifesta que jo vaig una mica més enllà. Les llicències d’obres no es basen 
en el sentit comú, que no dic que no hi hagi de ser, però hi ha un pla d’ordenació urbanístic 
que es va aprovar, al 2015? 
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El Sr. Alcalde manifesta que definitivament, 2015. 
 
La Sra. Pera manifesta que definitivament, 2015. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que provisionalment, 2011. Març del 2011. 
 
La Sra. Pera manifesta que i no va haver-hi cap al·legació. Jo això amb els veïns ho he 
parlat. En aquest cas, no va haver-hi cap al·legació. Aquelles cases van quedar qualificades 
de casc antic, unes cases que algú, algun veí, en reunions, m’ha dit: “És que una casa a la 
perifèria, tenia jo.” Té una casa de casc antic en aquests moments, eh?  
 
No amago, i repeteixo, és un tema complicat, que el POUM d’alguna manera va obviar. I, 
repeteixo, s’havia d’haver fet un àmbit d’actuació per a aquesta zona. Ara, la llicència que 
s’ha concedit, repeteixo, és una llicència que permet la normativa del POUM que tenim 
actual, i que haurem de treballar quan tinguem el projecte d’urbanització per arribar a un 
consens amb els veïns. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. (Veu de fons.) A vostè. 
Sr. Daniel Meroño, del Partit dels Socialistes de Catalunya?’ 
 
El Sr. Daniel Meroño Lombera regidor del grup municipal del PSC manifesta que sí, el fet de 
parlar després de... Ara us entenc, que us trepitjàvem temes. Ara ens trepitgen temes a 
nosaltres. Jo hagués preguntat també per com evolucionaven les obres de Cal Conde, ja ha 
quedat clar.  
 
El que li passa a Gent per Cabrera amb el tema del conveni de la Cooperativa és el mateix 
que em passa a mi amb el tema de la inversió de l’Skate parc. Et sents una mica traït. Però 
és que és així. Jo crec –jo crec– no sé si en el ple o en alguna junta de portaveus, jo ja vaig 
dir que per això era la votació en contra, que no impedia res a la Cooperativa demolir 
urbanísticament l’edifici com està, i edificar arran de riera. És més, recordo haver dit: “Si 
estem tan segurs que l’edifici de la Cooperativa es mantindrà, per què no urbanísticament 
hem eixamplat el torrent Sant Feliu de com estava inicialment, si n’estem tan segurs? No, no, 
però...” Ja ho vaig dir, això són intencions, ha sigut un conveni d’intencions, un tracte de ja es 
farà, ja veuràs que... No s’aguantava per enlloc, i, vaja, ho vaig veure claríssim i per això va 
ser el vot en contra. Insisteixo, el vot en contra del conveni, no contra fer un teatre, un nou 
teatre, a Cabrera.  
 
Bé, vull posar en valor el canvi de govern que hi ha hagut a nivell estatal. M’hagués agradat 
que l’hagués posat en valor el... També posar en valor les negociacions, les converses, les 
primeres converses que hi ha hagut entre el president de la Generalitat i el president de 
l’Estat, m’hagués agradat que ho hagués posat en valor l’alcalde. No ho ha fet, és el 
representant i, a més, és del seu partit. Jo crec que s’obre un horitzó, un nou horitzó de 
relacions entre Espanya i Catalunya, que pel bé de tothom jo espero que siguin molt més 
productives de les que hi havia fins ara. 
 
També posar-me a disposició. Com que ara és la primera vegada que em passa en política, i 
el meu partit està en algun lloc, com que sóc el representant de l’Estat a Cabrera, doncs, em 
poso a disposició, senyor alcalde, de vostè, per les col·laboracions que facin falta al 
respecte. Se m’acudeix... (veu de fons.) No, no, evidentment que no és cap tonteria. Se 
m’acudeix un tema que ja sap que jo el vull treballar molt i que vostè també està implicat en 
el Consell Comarcal, que és el tema de la sorra de les platges i la regressió del litoral a la 
costa, i és un tema que afecta molt a Cabrera. Jo m’hi vull implicar, i sé que vostè també està 
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implicat. Vull dir que... 
 
Aquest és el primer que em ve a la ment, però evidentment, hi ha molts més. I insisteixo en 
què em poso a disposició d’aquest govern municipal per ajudar-los en el que faci falta. 
 
Un altre tema que volia comentar, i que ha sortit aquí, és el tema de les escombraries. Els 
últims dies s’està veient, especialment al sector de la platja, al sector de baix, una 
acumulació d’escombraries al voltant dels contenidors, molt gran. En aquest sentit... Sobretot 
en el sector de la platja, eh?, vinculat, sens dubte, a la utilització de les platges pels turistes. 
En aquest sentit, hem rebut a casa un fulletó de l’ajuntament pel que fa a la recollida de 
mobles. Clar, això... De trastos, sí. Això també, amb el tema de la recollida orgànica, de 
restes vegetals, que comentaves, Enric. Clar, el fulletó diu que no sé si és dimarts o dijous a 
la tarda..., dimarts a la tarda, es passarà a recollir, però has de trucar el dia abans, al vespre, 
i ho has de deixar a la porta de casa teva tot el dia de dimarts, perquè passaran al vespre a 
recollir. 
 
Jo, clar, si vius en una casa a Can Segarra o Vilardaga i ho deixes davant de la porta, no 
passa res. Però com jo deixi dos matalassos a la porta de casa meva, tinc un pollastre amb 
els veïns important. El tema... I sobretot, és perquè aquestes últimes setmanes estic veient 
molta acumulació d’escombraries al voltant dels contenidors. 
 
Bé, més enllà de la valoració de com anava Cal Conde, també us volia preguntar la valoració 
de la nova..., bé, de la zona verda. Si havíeu vist benefici en aquestes noves llicències o 
targetes verdes que s’havia donat als veïns del Pla. Jo segueixo veient els dissabtes i els 
diumenges places buides, us ho dic, segueixo veient places buides, i em sap greu veure al 
barri places buides, i saber que hi ha gent que voldria venir a la platja i no pot. 
 
També, bé, el tema de les xarxes, que ha comentat el Sergi, que ha dit: “Agafarem un 
community manager per a les tres regidories que jo gestiono.” (Veu de fons.) “Hem agafat – 
hem agafat.” Clar...  
 
El Sr. Sergi Teodoro José regidor del grup municipal del PDeCAT manifesta que no només, 
eh? S’ha incorporat a Can Martinet, però farà més coses. Vull dir, està en contacte amb 
l’alcalde, que és regidor de Comunicació, per fer més coses. 
 
El Sr. Meroño manifesta que ja, aquí vaig –aquí vaig. Jo, com entenc el tema de les xarxes 
socials. Més que com a venda de serveis, una venda comercial, perquè un ajuntament no ha 
de fer una venda comercial, com jo ho entenc. Les xarxes socials són una eina molt útil per a 
la ciutadania, per assabentar-se d’informació que li és útil a ella. Llavors, per exemple, el que 
ha comentat la Carmen, una beca de 5.000 euros per La Caixa, per...  
 
Bé, ostres, doncs això és informació interessant i útil que ha de córrer per les xarxes de 
Cabrera de Mar. I per què aquesta gestió de les xarxes no la poden fer els propis tècnics 
municipals? Cadascú, des de la seva parcel·la, que comuniqui de manera objectiva, sense 
vendre res, que comuniqui la informació, les comunicacions que li són útils a la ciutadania. 
No és molta feina, és senzillament que cadascú que és responsable d’unes tasques, sigui 
qui gestioni un compte de Facebook, un compte de Twitter, explicant aquests serveis. Jo, és 
com ho veig. 
 
Una empresa sí que té un community manager perquè ha de vendre, llavors, ve una persona 
que ven, hi ha un màrqueting. Però aquí... Jo ja sé que vostè vol vendre, però insisteixo, les 
xarxes... 
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El Sr. Alcalde manifesta que volem informar –informar. 
 
El Sr. Meroño manifesta que ja, ja... 
 
Sí, el tema de la festa major. El tema del pregó, jo no tinc res contra aquesta persona, però 
ho entenc que qui surt al pregó ha de ser una persona molt vinculada, molt arrelada al 
municipi, que no té per què ser una persona... Pot ser una persona d’una associació, una 
persona d’una entitat, però una persona arrelada. Ho dic més que res perquè aquesta 
persona no deixa de ser un treballador del Consell Comarcal. Qualsevol tècnic del Consell 
Comarcal... No? Viu a Cabrera? 
 
El Sr. Alcalde manifesta que de la Generalitat de Catalunya. 
 
El Sr. Meroño manifesta que viu a Cabrera? Té una relació...? 
 
El Sr. Alcalde manifesta que és de Cabrils i crec que viu a Vilassar, i ha fet vida..., és del 
Centre d’Estudis Vilassarencs, vull dir, coneix molt bé les poblacions de la comarca. Sí, sí. 
Entre elles, Cabrera. 
 
El Sr. Meroño manifesta que ja, ja. Bé, de la Generalitat. Bé, doncs, per aquest motiu la Sra. 
Núria Pera també podria ser pregonera, és representant de la Generalitat, o vostè, com a 
conseller del Consell Comarcal. Vull dir, al final... Jo entenc... 
 
El Sr. Alcalde manifesta que insisteixo en què té un coneixement profund de la història de la 
comarca, és un historiador. 
 
El Sr. Meroño manifesta que com a tècnic, sí.  
 
El Sr. Alcalde manifesta que sí, coneix molt bé la història de Cabrera, sí. 
 
El Sr. Meroño manifesta que no, no, no tinc res contra aquesta persona, senzillament és com 
a criteri. El que jo entenc com una persona que fa el pregó és una persona molt vinculada al 
municipi, una persona coneguda al municipi i una persona que quan surt a fer el pregó a la 
gent li fa goig i es veu representada. Ja està. 
 
I per últim, el tema de l’aparcament d’autocaravanes del Pla de l’Avellà, que jo voldria 
preguntar com està el tema. Informar senzillament, o posant de manifest, perquè la gent ho 
sàpiga, que aquest aparcament d’autocaravanes, diguéssim, el responsable ha anat molt 
més enllà del que tenia permís per part de l’ajuntament –si m’equivoco em corregeixen. 
Tenia permís per desbrossar, perquè com que és una parcel·la agrícola, se li dona permís 
per desbrossar. Ell va desbrossar... 
 
La Sra. Núria Pera Maltes regidora del grup municipal del PDeCAT manifesta que desbrossar 
i tancar, que és el que es va fer en una parcel·la... 
 
El Sr. Meroño manifesta que ell va pavimentar, va posar un fanal, va posar una llum... 
 
La Sra. Pera manifesta que és urbanitzable, és una parcel·la... 
 
El Sr. Meroño manifesta que sí. Llavors, vostès van remetre a Urbanisme les queixes per 
part de les associacions, dels veïns i tal. Els volia preguntar si ja han rebut resposta 
d’Urbanisme o si no, i que entenc que això quedarà parat fins que hi hagi alguna resolució al 
respecte. I ja està, per la meva part ho deixo aquí. 
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La Sra. Pera manifesta que bé, nosaltres, pel tema aquest de l’aparcament de caravanes, no 
és ben bé un aparcament de caravanes, eh?, sinó que és un punt de pernoctació, em 
sembla que poden fer una nit, ara no recordo, no tinc l’expedient aquí, no recordo ben bé. 
Poden fer una nit, llavors, em sembla que “reposten” aigua... Bé, poden fer... (Veu de fons.) 
No, em sembla que ni 45, em sembla que són 41 hores, no? 42 hores. 
 
Nosaltres vam informar favorablement, perquè això és un terreny urbanitzable, i un dels usos 
d’un terreny urbanitzable..., aquest ús està contemplat. Per tant, no podem dir “no”. No 
perquè no ens agrada, o no perquè no sé què. Els usos ho permeten. El que passa és que 
qui dona el permís definitiu és la Comissió d’Urbanisme, i en aquests moments està en 
aquest tràmit, està pendent de la Comissió d’Urbanisme, que doni el vistiplau o no.  
 
Sí que és cert que van haver-hi algunes al·legacions de veïns. Bé, al·legacions o queixes de 
veïns, que es van trametre a la Generalitat, em sembla que era de l’associació de veïns, de 
l’escola i alguna associació de veïns també més propera a aquest... Em sembla que eren 
tres. Bé, tot això està tramés a la Generalitat, també necessitem un informe del consell 
comarcal pel tema de clavegueram, necessitem també un informe de l’ACA, perquè està 
tocant a un torrent. Consell Comarcal, Generalitat, ACA, i em sembla que me’n falta... ah, i 
Turisme, hem demanat també un informe a Turisme, i estem aquí. 
 
El Sr. Meroño manifesta que com és que donen vostès... O sigui, per què no esperen a 
l’informe d’Urbanisme abans de donar la... 
 
La Sra. Pera manifesta que perquè és un tràmit que hem de seguir. Bé, el secretari, si no... 
El tràmit és el correcte, em sembla, no? O sigui, ell entra la llicència... És un tràmit.  
 
El Sr. Secretari manifesta que la petició és per a un ús provisional. És un ús provisional del 
sòl que, llavors, la Generalitat és el que ha d’informar. L’informe és preceptiu, i el que passa 
és que això està aturat en aquests moments. És a dir, fins que no hi hagi la resolució i no 
informin, la Generalitat tampoc no es pot materialitzar. 
 
La Sra. Pera manifesta que em sembla que el Dani pregunta per què nosaltres vam informar 
favorablement i no vam esperar tots aquests informes. Jo entenc que... 
 
El Sr. Meroño manifesta que clar, aquest senyor ha fet una inversió econòmica molt 
important allà, amb un risc brutal. 
 
La Sra. Pera manifesta que complia, per tant, nosaltres no podem aturar-ho. 
 
El Sr. Secretari manifesta que si el tècnic va analitzar i va veure que complia com a ús, li va 
donar el tràmit. 
 
La Sra. Pera manifesta que li ha de donar el tràmit. El que passa és que aquest senyor es va 
excedir en tot el que va fer, i ara està aturat amb un expedient disciplinari. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. És tot, Dani? Sí? Val, gràcies. 
María José Cortada?  
 
La Sra. María José Cortada Manchado regidora no adscrita manifesta que sí, jo tinc alguna 
pregunta. A veure, amb el tema aquest de La Creueta, entenc, doncs, que no cal urbanitzar 
abans d’aixecar quatre cases, no? Aleshores, no entenc des d’on s’agafen les mides, 
l’alçada, etcètera. 
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Una pregunta: les llicències d’obres s’aproven per junta de govern? 
 
El Sr. Alcalde manifesta que sí. 
 
La Sra. Cortada manifesta que i vostès no les miren, no les llegeixen, no s’interessen per 
com estan? 
 
El Sr. Alcalde manifesta que sí, totes passen prèviament per Comissió Informativa, que 
aprofito per dir-li que és una reunió que fem cada dijous. Ho dic perquè em sembla que ha 
vingut a una o dues. Llavors, sàpiga que cada dijous, les llicències es passen. Primer, les 
informen els tècnics, passen per comissió informativa d’Urbanisme, Obres, Serveis i 
Activitats, i després van per junta de govern. És aquest el procés. 
 
La Sra. Cortada manifesta que sí, però és que resulta que aquesta obra de La Creueta no ha 
passat per comissió d’obres, això seguríssim. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que no, seguríssim que sí –seguríssim que sí. 
 
La Sra. Cortada manifesta que sí, i tant. Ja, sí, sí. La qüestió... 
 
El Sr. Alcalde manifesta que perdoni. A veure, a veure, un moment. Si no està segura d’una 
cosa, no pot assegurar-la. Jo li asseguro que evidentment que passa... 
 
La Sra. Cortada manifesta que he faltat a tres. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que perdó? Perdó? Aquí estan el Sr. Meroño, la Sra. Maluquer i 
l’Anna Teixidor. Com que has faltat a tres? Has vingut a dues. A dues. 
 
La Sra. Cortada manifesta que no. Bé, ja te les comptaré. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que a dues en sis mesos. 
 
La Sra. Cortada manifesta que no, això no és cert, no és veritat.  
 
El Sr. Alcalde manifesta que i tant. 
 
La Sra. Cortada manifesta que, a part d’això, jo li vull preguntar: les llicències d’obres 
s’aproven per junta de govern o no? 
 
El Sr. Alcalde manifesta que clar, ja t’he dit que sí. És el procés, ja ho saps. 
 
La Sra. Cortada manifesta que perfecte. Doncs, aquesta és la pregunta. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que clar que s’aproven, però és que és el mateix. No podem aprovar 
una cosa que han informat desfavorablement, ni podem denegar una cosa que els tècnics 
han informat favorablement. Per tant, la junta de govern l’únic que fa és acceptar assumir 
allò que prèviament s’ha informat favorablement. 
 
La Sra. Cortada manifesta que un moment. Vaig a buscar temes d’una comissió d’obres, 
perquè vegin... 
 
El Sr. Alcalde manifesta que de les tres que dius que vas faltar, o les dues a les que vas 
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venir? 
 
La Sra. Cortada manifesta que no, no, de totes, si vols, perquè les tinc totes. I a més a més, 
ja et contaré que no he faltat a tantes. A algunes sí, perquè evidentment l’horari en què les 
feu... 
 
El Sr. Alcalde manifesta que jo les raons... L’horari és el de sempre, des de fa no sé quants 
anys que es fan els dijous a les 7:00 hores. 
 
La Sra. Cortada manifesta que li dic que aquest tema no ha sortit, i la pregunta era: les 
llicències d’obres s’aproven per junta de govern? Punt. 
 
Ara, més preguntes. Un segon. A la Sra. Montserrat Reig li volia preguntar... Espera, que he 
perdut les notes. Ja sé que hi ha gent aquí, en el públic, que vol fer comentaris. Vaig ràpid. 
Tot és una qüestió de... A veure, preguntes. A la Sra. Reig. A veure, ens agradaria saber una 
mica també què han fet aquí els estudiants canadencs, que han estat aquí un temps, sobre 
el nostre patrimoni, i quan podríem consultar l’inventari d’aquest patrimoni arqueològic que 
ha estat treballat durant 22 anys. 
 
Després, al Sr. Mir, Enric Mir, perdó, que n’hi ha dos. A veure, sembla que han fet això del 
pàdel, i vostè ens presenta aquest com que ens donarà prestigi, ens dona prestigi, i a més a 
més ens dona publicitat a nivell turístic, no? Però, clar, jo pregunto: nosaltres aquí no tenim 
pistes de pàdel i zona esportiva i així, i hem de col·laborar o aportar a una empresa privada, 
sense pensar que tenim aquí el nostre complex esportiu, que potser necessita també una 
mica d’empenta, no? 
 
I després, què tal si per fi em contestés a la instància que jo ja vaig presentar sobre la 
caldera de biomassa, perquè estava vostè molt orgullós de la taxa verda, però no sabem 
encara com ens funciona aquesta caldera, quin retorn tenim econòmic, etcètera. Si és 
realment beneficiós, com està funcionant. 
 
I després, una altra pregunta, el tema del canvi de llums. És que vull anar ràpid. Ja sé que 
potser són massa preguntes. Em sap greu per la gent que de ben segur que està esperant 
alguna cosa. 
 
Després, al Sr. Teodoro –em deixo alguna cosa, segur– li volia preguntar l’horari del Centre 
d’Informació i com està el tema d’informació a la Font Picant, etc. Quines activitats i quin 
retorn hi ha de visites guiades. 
 
La Sra. Montserrat Reig Pascual regidora del grup municipal d’ERC manifesta que li 
prepararé un informe en què li especificaré a vostè i als altres regidors tot el que han fet els 
estudiants canadencs, i els que tenim ara de la UAB. 
 
I referent al que em diu vostè de quan podrà..., ho mirarem, ho preguntaré i llavors la citarem 
perquè ho pugui veure. 
 
La Sra. Cortada manifesta que hi havia una pregunta també sobre el tema d’això del Puig i 
Cadafalch, que seria interessant informar al poble que hi ha un reconeixent, o un possible 
reconeixement, que tenim aquí la glorieta que sigui de Puig i Cadafalch. Vostès ho han 
publicat a l’ajuntament. Potser seria qüestió d’explicar-ho més... 
 
La Sra. Reig manifesta que això està en mans d’una comissió, està, com vostè sap, en un 
lloc privat, i estem el Bisbat, l’Ajuntament de Cabrera, l’escola, han fet com una comissió, i 
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en aquests moment s’hi està treballant. Quan tinguem alguna cosa en ferm, els informarem a 
tots. De moment, hi estan treballant. 
 
El Sr. Enric Mir Nuet regidor del grup municipal d’ERC manifesta que hola. A veure, Maria 
José, jo he pres notes, has anat molt ràpid al final i no sé si ho he pres bé.  
 
El tema del pàdel, això és un tema de criteris. Aquesta gent va venir fa dos anys, que havien 
aconseguit la concessió per fer un challenge. El challenge són uns tornejos que donen peu 
a, potser, gent que comença en el pàdel i que està començant, poder competir per poder 
arribar al circuit a nivell professional, val? 
 
Precisament a Cabrera, com tu molt bé has dit, tenim més de 28 pistes de pàdel, i a la 
comarca està molt concentrat. 
 
La Sra. Cortada manifesta que sí, però jo parlava de les pistes de pàdel municipals que, a 
més, precisament les vam fer per poder... Tenim pistes de pàdel, no? Dues pistes de pàdel a 
la piscina. No són... De qui són? No són municipals. 
 
El Sr. Mir manifesta que bé, jo no t’he interromput. Jo no t’he interromput mentre tu em 
preguntaves. Jo t’ho explico i després em fas la pregunta que no... 
 
La Sra. Cortada manifesta que no, és que... Ja sé que hi ha 28 pistes de pàdel, etcètera. Jo 
estic parlant si aquestes dues pistes de pàdel, que es van fer precisament per tenir un 
benefici i poder cobrir despeses de la piscina, etcètera, com és que es valora o es donen 
suports econòmics o col·laboracions a pàdels privats, quan nosaltres podríem aquí parlar de 
col·laborar i fer alguna història. El que passa és que és cert que ens podem allargar massa i 
hi ha gent que està esperant per dir la seva, no? 
 
Si us plau, jo l’únic que li he preguntat és com és, o si té algun projecte per estimular això, el 
que passa amb el pàdel municipal, quan està vostè donant prestigi i publicitat. 
 
El Sr. Mir manifesta que no, estava esperant que acabés. Llavors, això del pàdel aquest, 
nosaltres vam creure que era una bona oportunitat per fer-ho. Aquesta gent ens van venir, 
ens van presentar el projecte, nosaltres, l’any passat era molt precipitat perquè no estava, i 
dintre de l’any 2018 els hem pogut col·laborar a través d’altres, perquè no només és 
Cabrera, és també la Diputació i el Consell Comarcal d’esports, o sigui que no serem els 
únics que creiem que és una cosa que pot ser bona. 
 
Llavors, és un tema de criteri, pots estar d’acord o pots no estar-hi, i com que no estàs mai 
d’acord amb el que fem, doncs, ja és normal això també.  
 
Llavors, el tema de la caldera de biomassa, és veritat que ho vas preguntar. Precisament ho 
hem mirat, estem avaluant-ho perquè, amb l’empresa, com saps, l’empresa FULTON, hi ha 
un tema dels costos que van, perquè també, a través d’aquí, hi ha l’energia del camp de 
futbol, de la piscina i la del pavelló, i no és tan fàcil saber el consum i dividir. I, a part d’això, 
hem fet un tríptic, que ja el tenim per repartir per a la gent, perquè tota aquesta informació 
que tu demanaves l’expliquem al tríptic, val? Llavors, ho complementarem i ho donarem, per 
donar-ho tot bé. 
 
I l’últim, has dit canvi de llums i, clar, no he entès canvi de llums. (Veu de fons.) Val. Mira, 
això és una cosa que a tu t’interessarà molt, perquè abans ho has preguntat, i és el tema de 
les licitacions. Això es va licitar, i es van presentar cinc empreses, amb una sèrie de requisits. 
Es van complir els requisits, es va aprovar i es va adjudicar a l’empresa que, per nivell tècnic 
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i econòmic, ens va donar la màxima puntuació. Això s’havia de posar a l’agost del 2017. 
Estem a juliol del 2018, i encara no sabem quina empresa ho farà. Creiem que potser ja hi 
ha una que ho faci. 
 
Què va passar amb aquestes empreses? Aquestes empreses van presentar una 
documentació a nivell tècnic i a nivell econòmic, i en el moment de mirar els nostres tècnics, 
que algunes coses les fan molt bé, s’han adonat que... (Veu de fons.) Bé, la majoria. S’han 
adonat que no complien els requisits tècnics que han donat.  
 
Què ha passat? Els hem hagut de requerir, llavors, això és un procés que és com 
l’Administració, que és molt lent i farragós, perquè al primer que ha guanyat li has de donar 
un termini, t’ha de contestar, has de veure si té raó o no, te’l pot recórrer, i això s’està 
allargant. Hem demanat a la primera, no ho tenien; hem demanat a la segona, no ho tenien; 
hem demanat a la tercera, no ho tenien. Llavors, estem amb la quarta, que potser no ho té, 
però potser la cinquena ho té. Però fins que no hagi passat aquest procés, no pot ser. 
Llavors, no sé si el secretari també vol aclarir que va així administrativament, però estem 
amb això, per això s’ha endarrerit tant. Si els primers interessats a tenir-ho som nosaltres, 
que tenim la inversió i tenim tot per fer-ho. És aquest el motiu que està tenint, que també ens 
preocupa i ens està ocupant. 
 
Però és que pot passar que la cinquena tampoc ho tingui i ho haguem de tornar a licitar o 
quedi desert. Llavors, ja veurem, però ja us n’informaré, perquè no sabem què passarà, val? 
 
El Sr. Alcalde manifesta que jo voldria ampliar el tema del pàdel, perquè és important que 
sàpiguen, no ella sinó tothom, el que s’està fent i per què s’està fent on s’està fent. Primer, 
perquè no hi havia cap possibilitat de fer-ho en cap altre lloc, atès que és el club Clark Pàdel 
el que té la concessió del World Pàdel Tour, que és l’associació de jugadors internacionals de 
pàdel, de celebració d’aquest torneig. Per tant, impossible haver-ho fet en cap altre lloc, 
perquè són ells els que tenen la concessió. 
 
Segona: per raons tècniques no es pot celebrar un torneig amb assistència de fins a 500 
persones, com estava previst aquí, en les dues pistes que tenim municipals.  
 
Tercera: per raons tècniques... 
 
La Sra. Cortada manifesta que no és això el que estava dient. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que un moment, si us plau.  
 
La Sra. Cortada manifesta que no, no, és que està tergiversant. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que ha preguntat per què no es feia a les pistes municipals. Ho has 
preguntat. 
 
La Sra. Cortada manifesta que no, no he preguntat això. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que com que no? 
 
La Sra. Cortada manifesta que no. He dit que com és que es col·laboren i subvencionen 
pistes de pàdel privats, quan podríem... 
 
El Sr. Alcalde manifesta que no se subvencionen pistes de pàdel privats, se subvenciona... 
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La Sra. Cortada manifesta que bé, el tema aquest. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que es finança la celebració d’un esdeveniment internacional per 
Cabrera, que no es pot celebrar en un altre lloc perquè es necessiten per a les fases prèvies 
i preprèvies quatre o cinc pistes, per exemple. Es necessiten pistes on els jugadors han de 
poder sortir pel lateral... 
 
La Sra. Cortada manifesta que doncs, aquestes col·laboracions es podrien fer per tirar 
endavant unes pistes de pàdel o un centre esportiu, com tenim, per... Bé.  
 
El Sr. Alcalde manifesta que no, no té res a veure, és un esdeveniment... 
 
La Sra. Cortada manifesta que no he dit això. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que és un esdeveniment important que, a més, tindrà molta 
repercussió... 
 
La Sra. Cortada manifesta que hi ha gent que està esperant per dir alguna cosa, i ja està. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que no serà perquè jo m’enrotlli. 
 
La Sra. Cortada manifesta que sí, s’està enrotllant perquè no està parlant del que li he 
preguntat. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que a mi el que em sabria greu, i ho feia per tu, perquè estaves en 
un to acusador insinuant no sé què, o qüestionant una cosa que és molt òbvia, i volia que ho 
tinguessis clar.  
 
La Sra. Cortada manifesta que no, és una opinió meva. Potser perquè a aquesta hora ja 
estem tots cansats. Jo no estic... 
 
El Sr. Alcalde manifesta que jo crec que, a veure, l’adquisició de coneixements mai és 
sobrera, sempre està bé. 
 
La Sra. Cortada manifesta que jo no estic acusant a ningú, estic preguntant una opinió i punt. 
No estic acusant de res, eh? 
 
El Sr. Alcalde manifesta que no, tu has fet una pregunta. llavors, quan un fa una pregunta, ha 
d’estar obert a què se li respongui, i ja està. I jo he respost, crec que educadament, amb 
l’ànim que tinguis la informació necessària, perquè he detectat en la pregunta que hi havia 
un desconeixement important. Llavors, no sé, penso que és important que ho sàpigues. Això 
es retransmetrà a través de la web del World Pàdel Tour, es retransmetrà, per cert, aprofito 
per dir-ho, no sé si a partir de demà. Sí, és molt important perquè la gent s’abaixa els 
vídeos... 
 
El Sr. Enric Mir Nuet regidor del grup municipal d’ERC manifesta que dissabte i diumenge.  
 
El Sr. Alcalde manifesta que la gent s’abaixa els vídeos, molts aficionats al pàdel, i veuran 
“Torneo Cabrera de Mar”, i veuran una pancarta de “Gaudeix Cabrera” al fons de la pista, i 
sabran que existeix Cabrera de Mar. Desenes de milers de persones es baixen els vídeos 
per veure finals dels tornejos de pàdel.  
 
(Veu de fons.) 
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No, no venen, ho veuen per vídeo. 
 
(Veu de fons.) 
 
Bé, que vinguin de manera esgraonada. 
 
El Sr. Mir manifesta que María José, per al teu coneixement, les pistes de pàdel de la piscina 
que estem explotant també ens preocupen i també hi ha coses que s’estan treballant. El que 
passa és que és molt prematur, val? 
 
El Sr. Sergi Teodoro José regidor del grup municipal del PDeCAT manifesta que a mi m’ha fet 
una pregunta, però no sé si vol que li contesti o anem al públic ja. Val. El punt d’informació 
de Can Benet s’obre els diumenges, cada diumenge, excepte tres casos: el cas a, que és 
que la tècnica de Turisme se’n vagi a Barcelona, per exemple, a una fira de venda de 
producte turístic; aleshores, el punt d’informació de Can Benet està tancat; el punt b, és a dir, 
l’opció b, que és quan està tancat també, és que hi hagi una ruta teatralitzada al castell, que 
el guia és el mateix que està al punt de la Font Picant, per tant, la tècnica de Turisme ha 
d’anar al punt de la Font Picant i hem de tancar el de Can Benet; i el punt c és que hi hagi 
qualsevol altra cosa extraordinària com la challenge i, per tant, es cobreix prioritàriament on 
hi ha més gent.  
 
Els dies en què està obert, m’ha preguntat sobre el retorn, la tècnica em diu que venen un 
màxim, el dia que més gent ha vingut, un màxim de dues persones. Aleshores, la nostra 
prioritat sempre és el punt de la Font Picant, perquè hi van més de trenta consultes cada dia. 
Sobre el retorn de les visites guiades, l’1 d’abril vam fer la primera visita guiada no deficitària 
per a l’ajuntament. Fins l’abril, l’ajuntament pagava per cada visita teatralitzada i per cada..., 
per cada visita teatralitzada, 194,00 euros, IVA inclòs. Ara, actualment, està pagant 90,75 
euros, i això fa que el producte sigui viable.  
 
Les rutes al castell, molt poques se suspenen per falta d’inscripcions. En canvi, les dels 
jaciments de les termes sí que se suspenen més perquè no tenim... Sobretot a les 
programes no hi ha tant de públic. A les concertades, que és quan jo vull contractar aquesta 
visita, la que surt més és la de les termes. No sé si amb això responc a la pregunta. Sí? 
Gràcies. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, perfecte. Doncs, moltes gràcies, aixequem aquí la 
sessió del ple.  

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

 
Vist i Plau,  

El Secretari                   L’Alcalde 


