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Ple ordinari de data deu de novembre de dos mil setze. 
 
A Cabrera de Mar, comarca del Maresme, a deu de novembre de dos mil setze, 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/senyores 
regidor/res que seguidament s’esmenten: Sr. Enric Mir i Nuet, Sra. Núria Pera Maltes, Sr. 
Antonio Abel Nuri, Sra. Montserrat Reig Pascual, Sra. Maria José Cortada Manchado, Sr. 
Antoni Garcia Lozano, Sr. Sergi Teodoro José, Sr. Daniel Meroño Lombera i Sra. Anna 
Teixidó Sardà. Excusa l’assistència la Sra. Sra. Anna Maluquer Ferrer. 
 
Hi assisteix el Secretari accidental de l’Ajuntament, Sr. Eduard Ferré Yuste, 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 
senyores/senyores regidors/res.  
 
El Sr. Alcalde manifesta que bé, molt bon vespre a tothom, benvinguts. Anem a donar inici a 
la sessió ordinària del Ple corporatiu del dia deu de novembre de dos mil setze.  
 
1. APROVACIÓ ACTES ANTERIORS 

El Sr. Alcalde manifesta que el primer punt que tenim és l’aprovació d’actes anteriors. Tenim 

dues actes. Comencem... Ah, perdó, abans de res disculpar la Sra. Anna Maluquer, de Gent 

per Cabrera, que avui no ens pot acompanyar. Excusar la seva presència, doncs.  

La primera acta correspon al Ple ordinari de quinze de setembre de dos mil setze. Els 

membres de l’equip de govern tenen alguna esmena a fer en aquesta acta? No? Jo en tinc 

alguna.  

Concretament, a la pàgina 22, al tercer paràgraf, a la cinquena línia, n’hi ha dues, aquí. 

Cinquè paràgraf, cinquena línia. Diu: «Que n’hi ha una regidoria de comunicació.» És una 

errada ortogràfica, que a més me l’atribueix a mi i jo segur que no ho vaig dir, «n’hi ha una 

regidoria». És: «Hi ha una regidoria de comunicació.» O sigui, sobra la «n».  

I després diu «que si hem posat més mitjans que mai». No, és que «s’hi han posat més 

mitjans que mai».  

Després, a la pàgina 23, al primer paràgraf, a la segona línia, també és un error d’expressió. 

Diu: «... però de habitatge nova». En lloc «de habitatge nova», ha de dir «d’habitatge nou». 

És un error de transcripció segur. 

I per últim, a la pàgina 30, en el paràgraf central, per entendre’ns, si voleu comptar és el sisè, 

a la segona línia, just al final hi ha un coixinet d’aquells que es posen quan la persona que fa 

la transcripció no ha entès què diu, i segur que diu: «de l’UP», que és el club que coneixem 

com a «Club del Mig», el club de pàdel que hi ha entre el Garden i el Ferran’s. 
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Molt bé, això és tot per part meva. Sr. Daniel Meroño Lombera, regidor del grup municipal del 

Partit dels Socialistes de Catalunya, alguna esmena? 

El Sr. Meroño manifesta que sí, hola, bona tarda. A la pàgina 27, al quart paràgraf, cinquena 

línia, diu: «Retorn del cànon als ens locals. El diner...», seria «els diners que ens tornen...» 

I després, a la mateixa pàgina, a l’últim paràgraf, la penúltima línia, diu: «Hi ha uns 

habitatge...», i seria «habitatges».  

I a la pàgina 29, aquesta és molt divertida. Després del llavors, tot això que estàs dient tu 

dels jardins, a mitja pàgina, llavors el Sr. Abel parla tres vegades. «El Sr. Abel manifesta, el 

Sr. Abel manifesta i el Sr. Abel manifesta». Jo crec que el segon deu ser el Sr. Mir. 

El Sr. Alcalde manifesta que sí, segur – segur. 

El Sr. Meroño manifesta que deus ser tu, no, Enric?  

El Sr. Alcalde manifesta que sí, és l’Enric. 

El Sr. Meroño manifesta que ja està.  

El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Gràcies. El Sr. Abel no té esmenes. Gent per Cabrera, 

alguna esmena a fer? No? 

Doncs, podem donar per aprovada l’acta del dia quinze de setembre? Molt bé. 

Pel que fa a l’acta del Ple extraordinari del vint-i-set d’octubre, jo no he trobat..., no tenim cap 

esmena a fer. Algú té alguna esmena a fer en aquesta acta? No?  

Doncs, la donem també per aprovada? Molt bé. 

Sotmès l’assumpte a votació el Consistori per unanimitat acorda l’aprovació de l’acta 
corresponent a la sessió del Ple ordinari de quinze de setembre de dos mil setze amb les 
esmenes esmentades i la de la sessió del Ple extraordinari del vint-i-set d’octubre, sense 
esmenes. 
 
2. DESPATX OFICIAL  
 
Seguidament aquest fedatari d’ordre de la Presidència llegeix les comunicacions oficials, les 

resolucions administratives i peticions de particulars, així com les disposicions generals 

d’importància publicades als diaris oficials i les resolucions de l’alcaldia dictades fins a la 

data.  

El Consistori per unanimitat acorda donar-se’n per assabentat. 
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3. PRESIDÈNCIA 

3.1. DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA DE LA MODIFICACIÓ DE LES 

DELEGACIONS DE LES ÀREES D’ACTUACIÓ MUNICIPALS 

El Sr. Alcalde manifesta que llavors sí, donar compte de la resolució de l’alcaldia de la 

modificació de les delegacions de les àrees d’actuacions municipals. Concretament... És un 

donar compte, per tant, no s’ha de votar, només informar-vos que la regidoria de 

Comunicació i Participació Ciutadana, que recordeu que és de nova creació en aquest 

mandat, i que fins ara l’ostentava la Sra. Montserrat Reig, doncs, passarà a exercir la seva 

responsabilitat l’Enric Mir, a partir de l’u de gener del dos mil disset. És quan es produirà 

aquest canvi. Per una qüestió més de disponibilitat, de dedicació, s’ha acordat fer aquest 

traspàs de comunicació i participació ciutadana, passa de la Montse Reig a l’Enric Mir. 

D’acord? Doncs, explicat això, passem al següent punt... 

El Consistori per unanimitat acorda donar-se’n per assabentat de la proposta que és del 
següent tenor literal: 

“Expedient 2015/598 relatiu als nomenament dels Tinents d’Alcalde, delegacions de 
l’Alcaldia-Presidència i designació dels membres de la Junta de Govern Local. 
  

Fets 
 

1. El 16 de juny de 2015 l’Alcaldia va nomenar els Tinents d’Alcalde, va delegar les facultats 
de direcció i administració de les Àrees d’actuació municipals als Tinents d’Alcalde i 
regidors, així com el nomenament de la Junta de Govern Local.  
 
2. El 26 d’octubre i el 2 de novembre de 2016, els regidors Sr. Enric Mir i Sra. Montserrat 
Reig presenten escrits en els quals proposen una modificació en les seves dedicacions i, en 
les regidories de les que s’encarregaran a partir de l’1 de gener de 2017 
 
3. Per tant s’ha de procedir a la modificació parcial de les delegacions de l’Alcaldia-
Presidència de data 16 de juny de 2015. 

Fonaments de dret 
 
1. L’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local, 
modificada per Llei 11/1999, de 21 d’abril. 
 
2. L’article 53 del Text refós de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
3. L’article 24 del Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, 
aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril. 
 
 4. Articles del 41 al 45 i articles 46.1 i 52 del Reglament d’organització, funcionament i règim 
jurídic de les entitats locals. 
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5. Els articles 9 i 12 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic de sector públic. 
 
Resolució 
 
Per tant, resolc: 
 
Primer: Modificar la delegació de les facultats de direcció i administració de les Àrees 
d’actuació municipals als regidors i Tinents d’Alcalde, quedant de la següent manera: 
 
* 1r Tinent d’Alcalde, Sr. Enric Mir i Nuet: Àrea d’Obres Públiques, Serveis i Sostenibilitat, 
Comunicació i Participació Ciutadana.  
 
* 3r Tinent d’Alcalde, Sra. Montserrat Reig Pascual: Àrea de Cultura, Ensenyament i 
Patrimoni. 
 
Segon: Les esmentades delegacions es regiran de conformitat amb el que es disposa en el 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i portaran 
implícites tant la delegació de la gestió i impuls dels serveis de cada àrea com la delegació 
de la signatura de tots els tràmits documentals que s’hagin de realitzar, i que no siguin 
competència d’altre òrgan municipal diferent del delegant i s’haurà de mantenir en tot 
moment informada l’alcaldia de la gestió de les delegacions, informació que serà de caràcter 
previ a la decisió en assumptes de transcendència. 
 
Tercer: Notificar aquesta resolució als interessats i donar-ne compte al Ple en la primera 
sessió que faci, així com la publicació íntegra de la present resolució en el Butlletí Oficial de 
la Província, sense perjudici de la seva efectivitat des del dia següent de la present 
resolució.” 
 
3.2. APROVACIÓ MODIFICACIÓ DEDICACIÓ I RETRIBUCIONS DE DETERMINADES 

REGIDORIES 

El Sr. Alcalde manifesta... que és l’aprovació de la modificació de la dedicació i retribucions 

de determinades regidories. Lligat justament amb el punt anterior, hi ha un canvi de 

dedicació. Fins ara, tant la Montse Reig com l’Enric Mir dedicaven 25 hores setmanals. Ara 

passarem, la Montse Reig passarà de 25 a 20 hores, i l’Enric passarà de 25 a 30 hores, amb 

el conseqüent canvi de retribució. Això no afecta en res la retribució total de l’equip de 

govern, l’únic que hi ha és aquest canvi. I la forma, el que provem també és la forma de 

retribució del Sr. Enric Mir, que serà per assistències, no serà nòmina, com era fins ara, sinó 

que passarà a ser per assistències. I s’ha fet el còmput de l’import de cadascun dels òrgans 

de govern als quals hi assistirà i la seva retribució, per tal que l’import, en el supòsit que 

assisteixi a tots, com és la idea, que pugui assistir a totes les juntes de govern, a tots els 

plens, etcètera, li correspongui l’import que li correspondria en nòmina, que són 25.200 

euros.  

De manera que el que s’aprova és: per assistència a cada Ple ordinari, una retribució de 500 

euros; a cada Ple extraordinari 33,22 euros; a la Junta de Govern Local que es fa cada 

setmana, amb l’excepció del mes d’agost i alguna altra setmana al llarg de l’any, serien 

476,09 euros; i a la Junta de Portaveus que es fa anterior a cada Ple ordinari, 50 euros. Si 

s’assisteix a tot, com, repeteixo, és el desig de tots, que pugui assistir a tots, doncs, la seva 
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retribució bruta anual serà de 25.200 euros, que és el mateix que ingressaria si fos per 

nòmina, val?  

L’avantatge afegit de passar, només com a comentari, no té res a veure, és que l’Ajuntament 

s’estalvia la cotització que si cobrés per nòmina hauríem de pagar, corresponent a la 

retribució del Sr. Enric Mir. Per tant, el cost de l’equip de govern amb aquest moviment baixa, 

però fruit d’unes circumstàncies, eh?, no és cap decisió ni cap intenció, sinó que es redueix 

el cost fruit que no hi ha la cotització corresponent de la Seguretat Social, i és un estalvi 

d’uns 2.000 i escaig euros. 

Molt bé. Dit això, si vol comentar algú dels grups de l’oposició? Sí, Sr. Daniel Meroño 

Lombera, del Partit Socialista de Catalunya? 

El Sr. Meroño manifesta que sí, bé, nosaltres ens abstindrem en el que és el tema de les 

retribucions, per coherència, com hem fet sempre en els punts anteriors. Només, bé, 

congratular-nos que l’Enric pugui dedicar més temps a l’Ajuntament. Com ja vaig dir en el 

primer Ple ordinari, hi havia una macroregidoria, que era la Montse. Ja vaig llavors que 

pensava que no donaria per a tant, per a tot, i me n’alegro que aquest punt tan important 

com és el de la participació el pugui recollir l’Enric, i promovem la participació com cal. 

El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, gràcies. Sr. Abel? 

El Sr. Antoni Abel Nuri, regidor del grup municipal d’AI-CM, manifesta que nosaltres ens 

abstindrem també perquè, bé, és una qüestió vostra i, per tant, no tenim res a dir. I també 

ens alegrem que l’Enric pugui dedicar més hores perquè les coses funcionin millor.  

El Sr. Alcalde manifesta que Gent per Cabrera no vol comentar res? D’acord. Sí? Ah, perdó. 

La Sra. Anna Teixidó Sardà, regidora del grup municipal del Gent per Cabrera,  manifesta 

que sí, només dir que el canvi implica una millora en el servei, i fa tot just uns moments 

comentàvem amb l’Enric que el tema de la comunicació també és molt important, perquè si 

no s’expliquen les coses que es fan als ciutadans, o com les han de fer, les fan malament, 

doncs... A més a més, si aquest canvi comporta un estalvi a les arques, doncs, nosaltres hi 

votarem a favor. 

El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, gràcies. Només una cosa, eh? L’estalvi és una qüestió 

circumstancial. Ho dic perquè també podria ser al contrari, que algú, o que al següent govern 

tothom cotitzi, i llavors, cobrant tots el mateix, tindria un cost afegit, i seria, per tant, 

circumstancial. És el que va passar en l’actual govern respecte a l’anterior. 

La Sra. Teixidó manifesta que ho entenem. 

El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, perfecte. Gràcies. Molt bé, doncs, sotmetem aquest 

punt a votació. 

Vots a favor? 
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Abstencions?  

Molt bé. Doncs, queda aprovat per 8 vots a favor i 2 abstencions, del PSC i d’Alternativa 

Independent Cabrera de Mar.  

Sotmès l’assumpte a votació, el Consistori per 8 vots a favor (4 CiU, 2 GxC i 2 ERC) i 2 
abstencions (1 PSC i 1 AI-CM), acorda aprovar la proposta que és del següent tenor literal: 
 
“Vist l’escrit de data 25 d’octubre de 2016, amb número 7324 del Registre General 
d’Entrades de l’Ajuntament presentat pel 1r Tinent d’Alcalde, Sr. Enric Mir Nuet, així com 
l’escrit de data 2 de novembre de 2016, amb el número 7451 del Registre General 
d’Entrades de l’Ajuntament presentat per la 3r Tinent d’Alcalde, Sra. Montserrat Reig 
Pascual, mitjançant els quals proposen una modificació en les seves respectives 
dedicacions. 
 
Vist l’informe favorable de data 7 de novembre de 2016, emès per l’advocat municipal. 
 
Atès que les competències per modificar les dedicacions i retribucions corresponen al Ple de 
l’Ajuntament, es proposa a aquest l’adopció dels següents acords: 
 
Primer: Modificar l’acord adoptat pel Ple Extraordinari de data 30 de juny de 2015, establint: 
 
a) Que a partir de l’1 de gener de 2017 la dedicació parcial de la Sra. Montserrat Reig 
Pascual sigui de 20 hores setmanals enlloc de 25 hores, amb una retribució anual bruta de 
16.800,00 €. 
 
b) Pel que fa a les assistències efectives, s’estableix per als regidors que formen part del 
govern, les següents retribucions, mantenint la resta de retribucions existents per a la resta 
de regidors que no formen part de l’equip de govern i que consten a l’acord del Ple de data 
30 de juny de 2015: 
 
A cada Ple Ordinari  500,00 € 
A cada Ple Extraordinari  33,22 € 
A la Junta de Govern Local   476,09 € 
Junta de Portaveus  50,00 € 
 
c) Modificar el sistema retributiu del Sr. Enric Mir Nuet, passant la seva retribució a 
assistències efectives a cada Ple ordinari, Ple extraordinari, Junta de portaveus i Junta de 
govern, tot aplicant les retribucions establertes en el punt anterior a partir de l’1 de gener de 
2017. 
 
d) Que la dedicació parcial del Sr. Enric Mir Nuet, sigui de 30 hores setmanals en lloc de 25 
hores, amb el sistema de retribucions per assistències efectives. 
 
Segon: Notificar el present acord als interessats, com a justificació de l’adequació del règim 
de dedicació. 
 
Tercer: Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la província, d’acord amb el que 
determina l’article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local. 
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Quart: Facultar a l’Il·lm. Sr. Alcalde tan àmpliament com sigui menester i en dret es 
requereixi per a l’efectivitat dels presents acords.” 
 
4. SERVEI ATENCIÓ A LES PERSONES 

4.1. APROVACIÓ, CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ POLÍTICA DE 

SEGUIMENT DEL PLA LOCAL DE PREVENCIÓ DE DROGODEPENDÈNCIES  

El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Doncs, passem al següent punt, que és l’aprovació, 

creació i composició de la Comissió Política del Seguiment del Pla Local de Prevenció de 

Drogodependències. Ens presenta aquest punt la Putxi Cortada Manchado, regidora de 

Servei a les Persones. Endavant, Putxi, quan vulguis. 

La Sra. Cortada manifesta que bona nit. Aquest Pla de drogues, tal i com diu l’ordre que s’ha 

passat, és aprovar en principi la creació i composició de la comissió política de seguiment del 

Pla local de drogues. Val, això va començar ja en aquest dos mil setze, hem tingut diverses 

trobades amb l’Institut Català de la Salut, amb serveis a les persones i tal, per tal de fer un 

pla de salut local general, val? Això és bastant més llarg i es farà durant tota la legislatura. I 

dins d’aquest pla hem començat per fer aquest, que pensem que és necessari tenir una 

manera de poder actuar dins d’aquest tema de la drogodependència, no?, que també és un 

problema de salut i és interessant fer-ho. 

Aleshores, de fet, el que fem aquí ara és aprovar la composició de la comissió política 

d’aquest seguiment, que és, com a president actuaria el Sr. Jordi Mir, Alcalde de Cabrera, i 

com a vicepresidenta seria jo mateixa, que seria la regidora de Serveis a les Persones. I bé, 

és més que res això, per tal de començar a elaborar aquest Pla.  

En aquest Pla intervenen l’ICS, les escoles, els serveis a les persones, etcètera. És més que 

res això. Gràcies.  

El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Alguna cosa a comentar? Sr. Daniel Meroño Lombera, 

regidor del grup municipal del Partit dels Socialistes, endavant. 

El Sr. Meroño manifesta que sí, jo votaré a favor, evidentment és una molt bona notícia. A 

mi, més que aquest Pla de Prevenció de Drogodependència, el que m’ha agradat és el que 

ha comentat ara la Putxi del Pla Salut Municipal, que es farà durant aquest mandat, i és 

curiós perquè precisament a l’últim butlletí municipal nosaltres fèiem una columna en què 

parlàvem de la creació, proposàvem la creació d’un Consell Municipal de la Salut. Per tant, 

fantàstic, hem coincidit plenament. I també parlàvem de prendre l’Ajuntament mesures de 

prevenció en temes com l’obesitat a l’escola, malalties cardiovasculars, entre altres. I també 

de l’adhesió de Cabrera a la Xarxa catalana de Ciutats Saludables, que és una xarxa que 

existeix. O sigui que... 

El Sr. Alcalde manifesta que ha sigut una capacitat de reacció impressionant, eh? 

El Sr. Meroño manifesta que brutal, sí.  



 
 

  

8 

 

El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Gràcies, Dani. Sr. Antoni Abel Nuri, regidor del grup 

municipal Alternativa Independent Cabrera de Mar? 

El Sr. Abel manifesta que nosaltres hi votarem a favor també. 

El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Gent per Cabrera, algun comentari? 

La Sra. Anna Teixidó Sardà, regidora del grup municipal de Gent per Cabrera, manifesta que 

nosaltres hi votarem a favor també. El que ens sorprèn és que fins ara no hi hagués cap Pla 

semblant que estigués per, bé, el mateix tema de la prevenció de la drogodependència, un 

Pla de salut... 

El Sr. Alcalde manifesta que no existia un Pla però s’havien fet actuacions, exposicions, 

conferències, amb l’ajut de la Diputació, els darrers anys, i Déu n’hi do l’activitat que s’havia 

fet des de Serveis a les Persones i des de Joventut, pel tema de prevenció de 

drogodependència. Jo recordo haver estat, com a mínim en els darrers anys, a dues 

exposicions. Els darrers cinc o sis anys... Sí, una l’any passat i l’altra fa quatre anys, més o 

menys. Bé, s’han fet coses. No existia un Pla com a tal, però ara... Està bé consolidar-ho. 

La Sra. Teixidó manifesta que el tema de les drogodependències no ve de fa dos dies, 

diguem-ne. 

El Sr. Alcalde manifesta que no, però s’havien fet moltes coses. No existia un Pla com a tal, 

però s’havien fet actuacions. 

La Sra. Teixidó manifesta que d’acord. 

El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Gràcies. Doncs, sotmetem aquest punt a votació. 

Vots a favor? 

Doncs, queda aprovat per unanimitat dels assistents, 10 vots a favor. Moltes gràcies. (Veu 

de fons.) No, 10 –10. Som 10 avui. (Veu de fons.) Avui no hi és l’Anna, sí.  

Sotmès l’assumpte a votació, el Consistori per unanimitat dels assistents, acorda aprovar la 
proposta que és del següent tenor literal:  
 
“Es presenta davant la comissió informativa, per tal de que sigui elevada al Ple de la 
Corporació, el següent dictamen: 
 
Atès que d’acord amb la Llei de Bases de Règim Local que regula les competències de les 
corporacions locals, així  com la Llei de prevenció i assistència en matèria de substàncies 
que poden generar dependència, estableixen que les entitats municipals disposen d’un marc 
competencial en el desenvolupament d’estratègies preventives en l’àmbit de les 
drogodependències. 
 
Atès que el consum de drogues representa un dels problemes més destacats des del punt de 
vista social i de la salut, constituint-se com un fenomen multicausal i multidimensional,  
perquè les seves conseqüències es manifesten tant en la vessant física com en la 



 
 

  

9 

 

psicològica i en la social. 
 
Ateses les recomanacions de l’OMS sobre educació i promoció de la salut i la importància 
que atorguen a les iniciatives locals en aquest camp. 
 
Atès que el Pla Nacional sobre Drogues del Ministeri de Sanitat i Consum, aconsella 
promoure, per part dels ajuntaments, plans locals sobre drogues. 
 
Atès que per afavorir el desenvolupament de dinàmiques preventives, l’administració local 
pot, en conseqüència, desenvolupar Plans Locals de Prevenció de Drogodependències, amb 
la implicació de les diferents àrees municipals que tenen com a objectiu fonamental 
promoure la qualitat de vida de la població. 
 
Atès que el marc simbòlic, formal i estructural en que s’articulen els programes específics és 
el que coneixem com a Pla Local de Drogues, el qual ha de ser un instrument impulsat per 
l’ajuntament, amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats d’un marc orientador i 
regulador de les activitats i d’un treball organitzat i coordinat en matèria de drogues. 
L’abordatge del fenomen de les drogodependències ha de contemplar mesures en els àmbits 
de la salut, els serveis socials, l’educació, l’oci, la seguretat ciutadana, etc, formulant accions 
de prevenció, tractament i reinserció social, i facilitant d’aquesta manera una integració dels 
recursos existents que eviti la duplicitat de serveis i intervencions. 
 
El contingut del Pla de drogues quedarà pales en un document escrit que els òrgans de 
govern local subscriuran com a reflex de la seva voluntat política en el marc de les 
competències que les lleis atribueixen a les administracions locals. 
 
Atès que, per tal de poder iniciar el Pla Local de Prevenció de Drogues de Cabrera de Mar 
és prioritari que es constitueixi primer la comissió política i que s’aprovi pel Ple de 
l’Ajuntament el compromís de donar suport polític, tècnic i econòmic al Pla Local de drogues 
per un període de 4 anys ( 2016-2020) i, un cop aprovat el Pla pel Ple Municipal, ja es podrà 
començar a treballar a nivell tècnic amb la constitució de les comissions tècniques 
pertinents.” 
 
5. ORDENANCES 

5.1. APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DEL REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL 

D’ENTITATS 

El Sr. Alcalde manifesta que passem al següent punt, que és l’aprovació inicial, si escau, del 

reglament del Consell Municipal d’Entitats. Ens presenta aquest punt el regidor de Joventut, 

Festes i Esports, Sergi Teodoro José. Quan vulguis, Sergi, endavant. 

El Sr. Teodoro manifesta que gràcies. Bon vespre. Comentar que aquest Consell Municipal 

d’Entitats és la paral·lela al Consell de Festa Major que ja estava fins ara actiu. El Consell 

Municipal d’Entitats, els seus objectius són impulsar, conjuntament amb l’Ajuntament, 

accions que donin a conèixer les entitats sense afany de lucre de Cabrera de Mar, treballar 

pel diàleg i la col·laboració entre les entitats i l’Ajuntament de Cabrera de Mar, facilitar la 

coordinació, el coneixement, l’intercanvi de projectes de les entitats, entre altres. 
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Aquest Consell està constituït per un plenari, que el presideix el Sr. Alcalde, un representant 

a proposta de cadascun dels grups municipals de la Corporació, un treballador de 

l’Ajuntament i un representant de cada entitats, o en el seu cas un suplent designat per la 

pròpia entitat.  

Els àmbits d’actuació que engloben totes les entitats que formen part d’aquest plenari són: 

Acció Social, Cooperació i Pau, Cultura, Drets Humans i Civils, esportives, gent gran, juvenils 

i infantils, Medi Ambient, Salut i persones amb discapacitat, excloent les associacions 

polítiques. Val? 

Vull remarcar també els òrgans per on ha passat aquest document. Aquest document primer 

el vam confeccionar entre la Sra. Montse Molina i jo. Una vegada vam tenir aquest primer 

document, el vam presentar al govern, després ens vam reunir amb tots els grups d’aquest 

consistori, on vam fer algunes esmenes. Posteriorment, el vam portar al Consell Municipal 

d’Entitats, on van tornar a fer esmenes, i avui, aquest document resultant és el que 

plantegem al ple per a la seva aprovació.  

Fruit d’aquests canvis hi ha hagut en dos punts unes errades i avui hem presentat unes 

esmenes a la presidència d’aquest ple, que són, en l’article 2, el plenari, caràcter i 

composició, on diu: «Un representant a proposta de cadascun dels grups municipals de la 

corporació, amb veu i sense vot», que proposem que posi: «Un representant a proposta de 

cadascun dels grups municipals de la corporació», eliminant «amb veu i sense vot».  

I en l’article 7... (Veus de fons.) L’article 4. Què he dit? (Veus de fons.) Ah, article 4, 

perdoneu. I en l’article 7, la comissió permanent, abans deia: «La comissió permanent està 

integrada per: «f.- un regidor o regidora, en representació de cadascun dels grups municipals 

de la corporació, amb veu i sense vot», i el canvi és exactament el mateix, canviar-ho per: 

«Un representant a proposta de cadascun dels grups municipals de la corporació», eliminant 

«amb veu i sense vot».  

Gràcies. 

El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Gràcies, Sergi. Donem la paraula als grups. Sr. Dani 

Meroño Lombera, regidor del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya? 

Endavant. 

El Sr. Meroño manifesta que bé, en primer lloc, felicitar el regidor, el Sergi, per la creació 

d’aquest Consell. Tota eina municipal que fomenti la participació ciutadana o associativa és 

benvinguda i és per felicitar-se. I a més, sé que ells... Jo vaig venir a la reunió, l’assemblea 

que va fer –no sé si dir-li assemblea, reunió... (Veu de fons.) Consell. El primer que es va fer, 

i la veritat és que va ser un èxit, estaven jo crec que totes les entitats, i jo crec que va ser 

molt constructiu i productiu. El Sergi hi ha posat dedicació i passió, i la veritat és que em sap 

molt de greu no votar a favor, m’hi abstindré, per un sol punt, que és a l’article 4, al punt 3, 

que diu que només podran formar part del consell les comissions de treball, aquelles entitats 

que legalment estiguin constituïdes i registrades en el Registre Municipal d’Entitats. Això 

exclou algunes associacions que pensem nosaltres que tenen un caire social i educatiu, com 
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puguin ser, per exemple, les associacions de veïns o les AMPA de les escoles, que sense 

anar més lluny, l’AMPA de l’escola del Pla de l’Avellà té una comissió que és de festes. O 

sigui, allà ens organitzem l’AMPA per comissions, i hi ha una que és de festes. Per tant, crec 

que... 

I sobretot el que comentàvem: si hem de coordinar temes de GICSA, de material, doncs, és 

molt raonable que no coincideixi una festa de l’escola o la Fira de Santa Llúcia de Sant Feliu, 

o la rua de Carnestoltes, amb altres ofertes culturals que hi hagi al poble. Per tant, jo 

considero que aquestes associacions també haurien d’estar. Bé, jo espero que si aquest és 

el problema, que aquestes associacions es puguin registrar al registre municipal, i que hi 

puguin participar. És senzillament per aquest únic punt que ens hi abstindrem. 

El Sr. Alcalde manifesta que sí? Pregunto si vols contestar. Sí? Endavant. 

El Sr. Sergi Teodoro José, regidor de Joventut, Festes i Esports, manifesta que bé, aquest 

fet el que ja vam explicar en el seu moment en la reunió amb tots els grups municipals: que 

no incloíem les AMPA i les associacions de veïns perquè entenem que els problemes que 

tenen les associacions de veïns i les entitats culturals no són els mateixos. Avui..., bé, l’altre 

dia i avui una altra vegada, parlant amb l’Enric, a partir del gener..., el nou regidor de 

Participació Ciutadana, de si hi ha la necessitat de crear un nou òrgan on assisteixin 

associacions de veïns i AMPA, o altres grups que creiem. Tot això és positiu, però creiem 

que incloure’ls en el mateix no reflectiran els mateixos problemes una part que l’altra. Aquest 

era el motiu, eh? 

El Sr. Meroño manifesta que ja, però potser una associació de veïns i una AMPA no tenen 

res a parlar, en canvi, una comissió de festes d’una AMPA amb una entitat cultural sí que 

tenen a parlar. Vull dir que al final... El tema no és tant, el que comentàvem abans, l’entitat, 

sinó quin és l’àmbit temàtic que es discutirà en aquest Consell. Si aquest és un Consell de 

Festes, aquelles entitats que creguin que no han d’aportar res, és que ja ni vindran, no cal 

expulsar-les directament del reglament, elles mateixes ja no vindran, ja es regularan. 

El Sr. Alcalde manifesta que bé, de moment està previst així. 

El Sr. Teodoro manifesta que dir una altra cosa: també hi ha altres òrgans, com el consell de 

festa major, amb cadascuna de les seves comissions, que aquí sí que poden participar, i en 

totes les festes organitzades per l’Ajuntament sí que tenen cabudes, però dintre d’aquest 

Consell entenem que els problemes són diferents. 

El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, gràcies. Donem la paraula al Sr. Antoni Abel Nuri, 

regidor del grup municipal d’Alternativa Independent Cabrera de Mar. Endavant. 

El Sr. Abel manifesta que bon vespre a tothom. Anem a veure. Jo crec que en aquest tema 

comenceu la casa per la teulada. Per què ho dic? Perquè abans d’aquest Consell, crec que 

s’hagués hagut de revisar el reglament de participació ciutadana que tenim fet, i que a més a 

més crec que s’ha d’adequar en diversos punts. I això hauria d’estar integrat dintre d’aquest 

Consell, hauria de constar dintre d’aquest reglament. Ara bé, aquest reglament és un 
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reglament molt genèric, per tant, crec que d’aquí poden sortir després comissions i 

subcomissions.  

Mirin, vostès s’ufanen de ser transparents, però a la web no he pogut trobar informació de 

les entitats convocades ni de les assistents. És molt genèric aquest d’això. aquí no parla 

d’excloure ningú, vostès són els que estan excloent, eh? Malgrat la queixa que vam fer el 

Partit Socialista i el nostre partit, AICM, vostès han deixat fora del Consell totes les 

associacions de veïns. Vostès ahir, a la junta de portaveus, varen reafirmar-se en deixar fora 

del Consell les associacions de veïns, malgrat el que diuen en els punts 2 i 3 de l’article 

primer del capítol primer, naturalesa del Consell.  

«El Consell municipal d’Entitats de Cabrera de Mar es crea amb la voluntat de l’Ajuntament 

de Cabrera de Mar de contribuir al compliment de la normativa vigent, en àmbit local i 

nacional, i per garantir la participació ciutadana, especialment en les matèries que afecten 

més directament la qualitat de vida dels ciutadans.» Aquí, per exemple, podíem incloure 

perfectament les associacions de veïns. 

«El Consell ha de ser l’espai global permanent i estructurat de diàleg entre l’Ajuntament i el 

conjunt de les entitats sense afany de lucre de Cabrera de Mar, dintre dels àmbits d’actuació 

esmentats en aquest reglament, i ha de fomentar els mecanismes establerts de participació 

ciutadana.» Jo crec que les associacions de veïns, evidentment, estarien perfectament 

integrar-se aquí.  

Amb la seva negativa, deixar les associacions de veïns sense veu, falten també a l’article 9 

del reglament de participació ciutadana de Cabrera de Mar. L’article 9 diu: «Dret a una 

política municipal de foment de les associacions. Totes les persones tenen dret a què 

l’Ajuntament impulsi polítiques de foment de les associacions, per tal de reforçar el teixit 

social del poble, i per a la promoció d’iniciatives d’interès general. En aquest sentit, es 

promourà, entre altres mesures, la formació amb participació ciutadana de les entitats 

principalment, dels seus representants i dels ciutadans en general, i suport tècnic i econòmic 

al teixit associatiu de Cabrera de Mar.» 

Mira, si el que volen és convocar certes entitats per poder programar les activitats o temes 

específics, que és el que ens han estat venent quan van presentar-nos aquest Consell, 

escolta, es poden crear uns subconsells o comissions de treball, que a més també 

contempla el reglament. O sigui, si hi ha coses molt específiques es pot crear.  

Aquest reglament és genèric, és molt genèric, de concepte ampli. A cap punt ens està dient: 

«Escolti, les associacions de veïns no poden entrar.» Això ho diuen vostès. És opinió del 

govern, però que no està escrita. Per tant, no hi ha raó per deixar fora les associacions de 

veïns, com per exemple la del Pla de l’Avellà, amb més de 300 associats amb dret a vot, i 

encara més si comptem els nois i noies entre 16 i 18 anys.  

Abans de donar el nostre vot necessitem saber si el govern, després de la nostra exposició, 

es manté en la seva decisió de deixar fora del Consell les associacions de veïns. Ens 

agradaria saber si us hi manteniu.  
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El Sr. Alcalde manifesta que contestes tu, Sergi, si us plau? Endavant. 

El Sr. Sergi Teodoro José, regidor de Joventut, Festes i Esports, manifesta que sí, bé, és el 

mateix que acabo d’explicar una altra vegada. Crec que no cal que torni a fer menció a tots 

els temes que he tocat fins ara. Vostè ha dit que les associacions de veïns les excloem 

nosaltres i no estan excloses en el reglament. He llegit anteriorment en l’article 4, plenari, 

caràcter i composició, en el punt 4: «Els àmbits d’actuació es cataloguen en alguns dels 

sectors temàtics següents.» En cap d’aquests punts jo llegeixo «associacions de veïns». 

Aleshores, si no està dintre d’aquests temes, automàticament no estan incloses. No les 

excloem explícitament com les polítiques, però no les incloem dintre de les temàtiques. Sap 

d’on parlo? Article 4, punt 4.  

El Sr. Abel manifesta que sí, sí, cultura, oi que sí? Parles de cultura... 

El Sr. Teodoro manifesta que no, acció social, les he llegides abans.  

El Sr. Abel manifesta que Drets Humans i Civils... Home, aquí estaria inclosa una associació 

de veïns també. 

El Sr. Teodoro manifesta que a Drets Humans i Civils? 

El Sr. Abel manifesta que per exemple, i cultural també. 

El Sr. Teodoro manifesta que també... 

El Sr. Abel manifesta que clar. I això per... Escolta, només que... 

El Sr. Teodoro manifesta que jo crec que no, eh? Jo crec que els àmbits... 

El Sr. Abel manifesta que bé, escolta, a veure, el reglament de participació ciutadana de 

Cabrera de Mar, que va ser aprovat, si no recordo malament, el 2015, deixa clar..., parla que 

les entitats que estiguin registrades, per exemple, en el cas concret d’associacions de veïns, 

la del Pla de l’Avellà, està registrada.  

El Sr. Teodoro manifesta que no. 

El Sr. Abel manifesta que ho està. 

El Sr. Teodoro manifesta que no. Avui he mirat el registre d’entitats... 

El Sr. Abel manifesta que hauria d’estar-ho... 

El Sr. Teodoro manifesta que i només hi ha una entitat del vostre grup, que vostè diu, 

d’associacions de veïns, que és La Guardiola. 

El Sr. Abel manifesta que jo vaig donar d’alta en el registre, a l’època en què hi havia el Sr. 

Rocabert, perquè era el president de l’associació, la vaig donar d’alta. Va ser potser la 

primera entitat que estava registrada, i la vaig donar. Per tant... 
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El Sr. Teodoro manifesta que jo parlo del que m’han comentat avui les administratives. 

El Sr. Alcalde manifesta que escolteu una cosa... Ho dic perquè s’està enfocant el tema 

d’una manera que no es correspon amb la... (Veu de fons.) Un segon, Sr. Abel, deixi’m 

intervenir un moment. S’està enfocant de manera que no es correspon amb el transfons de 

la decisió. A veure, es va decidir no incloure...no es va decidir excloure, no, es va decidir que 

les entitats serien les que són, per una qüestió purament operativa. I si no ho tinc mal entès, 

jo no vaig poder assistir-hi però en el Consell que es va celebrar es va comentar aquest tema 

també. I totes les entitats van estar d’acord... 

El Sr. Teodoro manifesta que van venir disset... 

El Sr. Alcalde manifesta que les entitats que havien de composar el Consell municipal 

d’entitats eren les vinculades al món de la cultura, a activitats socials i esportives. I de festes. 

El Sr. Teodoro manifesta que de fet, va venir per error... 

El Sr. Alcalde manifesta que i ja està. No es tracta que excloem. Sí que hi ha una exclusió 

explícita d’entitats de caire polític, d’acord?, però és l’única exclusió explícita que hi ha. La 

resta no és una exclusió explícita. Tampoc estan excloses explícitament, com deia el Dani 

Meroño, les AMPA ni altres associacions que hi pugui haver de qualsevol mena, ni els clubs 

privats, que també podrien haver estat inclosos. Clar, sí, sí, anem incloent, però llavors ja no 

es diu Consell Municipal d’Entitats, es diria una altra cosa. 

El Sr. Abel manifesta que bé, és que aquí està, no s’hauria de dir Consell Municipal 

d’Entitats. Perquè si diu «entitats», s’inclouen totes, és genèric. Totes, no exclou cap entitat, 

m’entén? Per tant, entenem que han d’estar. Jo crec que esteu equivocats. Primer, havíeu 

d’haver agafat i modificar el reglament, incloure i crear un sistema de consells com tenen 

molts ajuntaments, ho especifica molt bé. Mira, per exemple, per dir una cosa... 

El Sr. Alcalde manifesta que una pregunta, Sr. Abel. Jo no hi era, vostè va venir al Consell 

que es va celebrar? 

El Sr. Abel manifesta que no, jo no vaig venir. 

El Sr. Alcalde manifesta que ah, no va venir? 

El Sr. Abel manifesta que no. 

El Sr. Alcalde manifesta que ostres, llavors, per què no va venir per dir-ho i els ho hagués 

explicat, els hagués convençut, a totes les entitats, Sr. Abel.  

El Sr. Abel manifesta que no, jo no he de venir a convèncer... 

El Sr. Alcalde manifesta que clar, com és que no va venir? 

El Sr. Abel manifesta que no, no, aquí hi ha un reglament. No, escolti... 
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El Sr. Alcalde manifesta que perdó, com és que no va venir? Pregunto. 

El Sr. Abel manifesta que jo li pregunto, li dic.  

El Sr. Alcalde manifesta que bé, no sé, no ho entenc. 

El Sr. Abel manifesta que per què no vaig venir? Per què? Perquè des del primer moment 

que no estava d’acord amb què s’exclogués les associacions de veïns.  

El Sr. Alcalde manifesta que ah. O sigui, es va autoexcloure vostè. 

El Sr. Abel manifesta que per tant, es van excloure... Sí, sí, em vaig autoexcloure, 

evidentment. És que vostès agafen...  

El Sr. Teodoro manifesta que després són nosaltres els que excloem, eh?, per això. 

El Sr. Abel manifesta que vostès es munten la paradeta, munten el sistema, no, clar, i llavors 

parlem, discutim i no... Bé, i al final es mantenen. Llavors, no sé per què... 

El Sr. Alcalde manifesta que no, a veure, l’escoltem. Jo li accepto la seva discrepància, però 

vostè ha d’acceptar que això engega d’aquesta manera, amb aquesta composició, amb les 

entitats que són les que van venir, i que arrencarem així. Que després es pot modificar, més 

endavant? No li dic que no, però a dia d’avui, la percepció i la decisió és de tirar endavant 

amb entitats només de caire cultural, esportiu i social. És així. I entenem que les 

associacions de veïns, amb l’objecte que es té, en la creació d’aquest Consell d’entitats, no 

hi tenen cabuda. I no per res, sinó perquè no s’entén. No sé. És així. No és res més que 

això, eh?, és així. 

El Sr. Abel manifesta que vostès aquí el que fan és que nosaltres donem veu, donem 

d’això... No, no, vostès no donen veu a tothom, vostès donen veu a qui els interessa o els 

deixa d’interessar, res més.  

El Sr. Alcalde manifesta que a totes les entitats del poble, culturals, socials, esportives i 

festives. A totes, no les que ens interessa. Sí, les que ens interessen sí, té raó, sí, sí. 

El Sr. Abel manifesta que no, no, si ja li vaig dir. Les associacions de veïns durant molts 

anys, ara no ho estan fent però demà ho pot fer una altra vegada, pot estar organitzant 

també actes festius i no estaria inclosa. Però aquest és l’esperit que diuen vostès, que és 

aquest, per organitzar, per programar. Això és el que ens diuen, però després el reglament 

no és tan clar, el reglament és més genèric, aquí hi cap tot. 

A més, vostès aquí tampoc el que no estan fent és recollir l’esperit de la llei que hi ha al 

respecte. O de les lleis diferents, tant del govern central com de la Generalitat. No les estan 

recollint. També els ho participo i els ho dic. No vull ara cansar la gent d’aquí, però ja els 

passaré unes quantes lleis on s’especifica molt clar com s’han de fer les coses. I no les estan 

fent bé. 
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El Sr. Teodoro manifesta que jo vull dir una última cosa: jo sóc nou en aquest mandat, porto 

un any i mig com a regidor, però no sé si hi ha algun altre cas d’un document que s’ha portat 

al ple, que ha passat per tants òrgans on s’ha debatut tot, perquè ara tot sigui qüestionat 

d’aquesta manera, i on vostè ha tingut la possibilitat. Sí que és cert que el tema de les 

associacions de veïns ho va comentar, però que vostè ara tregui que havíem de corregir 

l’ordenança de participació ciutadana i altres temes, quan ha tingut la possibilitat de fer-ho 

anteriorment i no ho hagi fet, a mi això em sorprèn.  

El Sr. Abel manifesta que sí, molt fàcil. 

El Sr. Alcalde manifesta que jo, en la meva intervenció final de tot, en els informes, volia 

plantejar una nova comissió als grups de l’oposició, però ara ja m’estic començant a 

replantejar coses.  

El Sr. Abel manifesta que a veure, escolta’m. Nosaltres vam dir el que feia al cas: que no 

teníeu per què excloure-les. Vosaltres vau fer anar per un camí –vau fer anar per un camí, 

vau fer anar per un camí– dient que era per això, per organitzar quan es fessin actes, que no 

hi haguessin tres actes en un dia. Així vau començar a exposar el tema. 

Després, finalment el reglament que ha quedat, torno a repetir, és un altre. Llavors, jo, sobre 

aquest reglament, i quan l’he tingut, he buscar la informació. Ahir, a la junta de portaveus, els 

ho vaig dir. Tu no hi eres però sí era l’Enric, i el Jordi sí hi era, i els ho vaig dir. Per tant, 

escolta, jo he estat dient i he estat insistint-hi fins l’últim moment. A partir d’aquí, haurem de 

fer els passos que considerem oportuns respecte a això, perquè considerem que, bé, que 

aquí no es recull l’esperit de la Llei de transparència en absolut. I a més, podríem dir, a 

veure, partidista potser no és la paraula més correcta. Molt subjectiu, eh? O sigui, el que ens 

interessa per una banda.  

I per això he dit també abans que potser, després, quan ho he estat mirant tot i mirat altres 

reglaments d’altres pobles, i veus precisament com està especificat els consells, diferents 

consells i subconsells, i com ho tenen organitzat. Si tot això està fet. I potser haguéssiu 

hagut de començar per aquí.  

El Sr. Teodoro manifesta que és per on hem començat, eh? 

El Sr. Abel manifesta que home, heu començat la casa per la teulada. 

El Sr. Alcalde manifesta que no li quedi cap dubte, Sr. Abel, que la nostra intenció és 

fomentar la participació ciutadana, per això per primera vegada existeix una regidoria de 

participació ciutadana que no havia existit mai, i el que volem és que sigui una participació 

ciutadana operativa, real. I entenem que la participació de les associacions de veïns en un 

consell d’entitats per parlar de temes culturals, festius i demés, no només no aporta res 

específic sinó que pot pertorbar el sentiment i els objectius de cadascuna de les entitats que 

l’integren. És això, senzillament és això, és una qüestió d’operativitat. No hi vegi vostè... 

Perquè no sigui partidisme i pot veure en totes les entitats... Hi haurà de tot en les entitats 

del poble, no? Per tant... 
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El Sr. Abel manifesta que escolti, el reglament de participació ciutadana de Cabrera de Mar 

al final diu que totes les entitats que estiguin en el registre, i que l’Ajuntament els registrarà 

en l’apartat que consideri que és més adient. Les associacions de veïns, en el lloc 21, està 

com a entitat cultural i lúdica. Per tant, estaria aquí dintre, i això ho especifiquen vostès i això 

ho especifica el reglament. Per tant, estan excloent... O sigui, es contradiuen, perquè si 

vostès a la web –primer s’ha d’entrar a la web i mirar-ho– al lloc 21, el que diu de l’associació 

de veïns del Pla de l’Avellà és que és una entitat cultural i lúdica. Així mateix. I vostès ho han 

fet perquè han sigut vostès que ho han posat al registre, perquè la Llei de participació 

ciutadana diu que si l’entitat no està conforme, ha de dir-ho, perquè vostès l’encabiran i 

vostès la van encabir aquí, i ara vostès es contradiuen i l’exclouen. Això és el que dic. 

El Sr. Alcalde manifesta que no excloem. No torni a dir que ho excloem perquè no ho 

excloem.  

El Sr. Abel manifesta que d’entrada l’han exclòs.  

El Sr. Teodoro manifesta que dic una última cosa, i jo acabaré aquí.  

El Sr. Alcalde manifesta que sí, acabem-ho aquí perquè si no... 

El Sr. Teodoro manifesta que jo no sé quina web mira vostè, però en cap cas a la web de 

l’Ajuntament de Cabrera de Mar surt... 

El Sr. Abel manifesta que a la web de l’Ajuntament de Cabrera de Mar. 

El Sr. Teodoro manifesta que surt l’associació de veïns del Pla de l’Avellà, perquè és una 

associació que no està registrada dintre de l’Ajuntament de Cabrera de Mar. No hi apareix. 

El Sr. Abel manifesta que però per què ho dius això? 

El Sr. Teodoro manifesta que vista avui – vista avui. 

El Sr. Abel manifesta que escolta, vista avui. Jo hi he entrat avui i ho he mirat. Al lloc 21 

t’estic dient. El 21, eh? 21. Per tant, t’estic dient fins i tot on la tens. A veure, és que potser 

haurem de portar aquí un ordinador i posar-lo en marxa. Això està... A part que de la vostra 

web després en parlarem, de com funciona.  

El Sr. Alcalde manifesta que Sr. Abel, té trenta dies per presentar al·legacions a l’aprovació 

definitiva del reglament. Presenti l’al·legació que cregui pertinent, i nosaltres la contestarem, 

eh? La valorarem i li contestarem.  

El Sr. Abel manifesta que d’acord.  

El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Gent per Cabrera, algun comentari, si us plau? Sí?  

El Sr. Antoni García Lozano, regidor del grup municipal de Gent per Cabrera, manifesta que 

sí, hola, bona nit. Bé, Sergi, felicitar-te perquè sembla que portis més temps. Dius que portes 

un any i mig, llavors és que t’ho curres molt, no?  
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Dir-te, però, que per posar-te un «però» al que estàs fent, és que no ets de Gent per 

Cabrera. Això... (Rialles.) Llavors ho faries encara millor, eh? Bé, una mica és per posar 

aigua al vi, perquè... Bé. Ahir ja vam estar parlant molta estona d’això, i per tant, jo entenc 

els motius, els puc arribar a entendre. Per aquests motius... O sigui, jo sóc dels que crec que 

la por no pot mai frenar l’acció. Jo crec que un tema que pretén sumar... Jo el que sí crec és 

que s’hauria de limitar molt els temes que es poden debatre, amb el que llavors estàs 

encotillant ja qui pot participar o no. És l’únic «però». Subscric tot el que deia el Dani, estem 

d’acord quant a les associacions de veïns i tal, però si limitem molt els temes que es poden 

tractar allà, els temes que ens poden fer por amb algun tipus d’associació queden ja una 

mica capats, i això hi ajudaria. És una observació.  

En aquest punt ens hi abstindrem, tot i que entenem que l’objectiu és positiu, eh? Vull dir 

que... Val? Únicament això. 

El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. D’acord. Doncs, passem a votació. Vots a favor? 

Abstencions? Vots en contra? 

Molt bé, doncs, queda aprovat amb 6 vots a favor i 4 abstencions. 

Sotmès l’assumpte a votació, el Consistori per 6 vots a favor (4 CiU i 2 ERC) i 4 abstencions 
(2 GxC, 1 AI-CM i 1 PSC) acorda aprovar la proposta que és del següent tenor literal:  
 
“Expedient número 2016/1036 relatiu a l’aprovació del Reglament de Funcionament del 
Consell Municipal d'Entitats de Cabrera de Mar. 
 
Fets 
 
1. Atès que l’Ajuntament de Cabrera de Mar vol promoure mecanismes per fomentar la 
participació ciutadana del municipi tot creant espais de diàleg i per intercanviar idees i 
propostes per potenciar la comunicació i la coordinació entre les entitats sense afanys de 
lucre i l’Ajuntament. 
 
2. Atès que per la creació, regulació, composició i selecció dels membres, els òrgans, les 
funcions i la fusió i dissolució es fa necessari crear el Reglament de funcionament del 
Consell Municipal de les Entitats de Cabrera de Mar 
 
Fonament de dret 
 
1. L’article 66.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix que els ens locals tenen competències 
en els àmbits de la participació ciutadana. 
 
Per tot l’esmentat, es proposa al Ple l’adopció del següents acords:   
 
Primer: Aprovar inicialment, si escau, el Reglament de Funcionament del Consell Municipal 
d'Entitats de Cabrera de Mar. 
 
Segon: Sotmetre a informació pública els acords adoptats i el Reglament de Funcionament 
del Consell Municipal d'Entitats de Cabrera de Mar, mitjançant publicació del corresponent 
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edicte en el Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d’anuncis i a la pàgina web de la 
corporació, per tal que durant el termini de 30 dies les persones interessades el puguin 
examinar i formar al·legacions pertinents. L’esmentat termini comptarà a partir de l’endemà 
de la publicació de l’anunci al BOP. En el cas que no es presentessin reclamacions durant el 
període d’informació pública, els acords i el Reglament de Funcionament del Consell 
Municipal d'Entitats de Cabrera de Mar, esdevindran aprovats definitivament amb caràcter 
automàtic. 
 
Tercer: Publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona els acords definitius i el text 
íntegre del Reglament de Funcionament del Consell Municipal d'Entitats de Cabrera de Mar 
aprovat, als efectes de la seva executivitat i entrada en vigor. 
 
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.” 
 
6. MOCIONS 

6.1. MOCIÓ DE SUPORT AL REFERÈNDUM, AL PROCÉS CONSTITUENT I ALS ENS 

LOCALS I ELECTES INVESTIGATS PER PROCESSOS RELACIONATS AMB LA 

SOBIRANIA 

El Sr. Alcalde manifesta que passem al següent punt. Ara tenim tres mocions. La primera és 

la moció de suport al referèndum, al procés constituent i als ens locals i electes investigats 

per processos relacionats amb la sobirania. Ens presenta aquesta moció la Núria Pera 

Maltes, regidora d’Urbanisme i Serveis Interns. Endavant, Núria.  

La Sra. Pera manifesta que el Parlament de Catalunya, en sessió plenària del sis d’octubre 

de dos mil setze, va aprovar una resolució que insta el govern a convocar un referèndum 

vinculant sobre la independència de Catalunya, com a molt tard, el setembre de dos mil 

disset. I una altra que li demana que negociï amb l'Estat un referèndum sobre el futur polític 

de Catalunya.  

Amb l’aprovació d’aquestes resolucions i de la importància del moment històric que viu el 

nostre país, considerem que el municipalisme no pot restar al marge d’aquesta declaració 

del Parlament de Catalunya, que, amb la voluntat de donar resposta al mandat democràtic 

sorgit de les urnes i el convenciment que el dret a decidir rau en tots i cadascun dels 

ciutadans i ciutadanes d’un país, ha decidit concretar una data i definir així els passos que 

ens ha de portar cap a un nou model d’estat. Els ajuntaments catalans hem estat garants de 

l’exercici ple de la democràcia, i hem estat i estarem al costat de les institucions i dels 

càrrecs electes que les representen.  

En els darrers sis anys, Alcaldes i Alcaldesses, regidors i regidores, hem manifestat la nostra 

solidaritat i compromís amb el procés cap a la independència de forma inequívoca. Hem 

defensat els electes perseguits per la justícia per exercir la democràcia, hem rebut l’atac 

injustificat de l’advocacia de l’Estat espanyol per qüestions simbòliques, i hem demanat, 

sense complexes, la materialització del dret a decidir com a única via política per conèixer la 

postura dels catalans i les catalanes sobre la independència del nostre país.  
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Si la ciutadania catalana, de manera lliure i majoritària, es pronuncia a favor de la 

independència, Catalunya demanarà la seva inserció a la comunitat internacional, des d'on 

actuarà plenament, responsable i compromesa amb un món més just. La llibertat d’expressió 

i les idees polítiques són la base de la democràcia, i sense el seu ple exercici i respecte no 

es pot avançar. Catalunya i les seves institucions estan patint una persecució política per 

part d’uns òrgans judicials que instrumentalitzen les seves decisions a partir de criteris 

subjectius.  

Per tots aquests motius es proposen al ple municipal els següents acords:  

- Manifestar el suport de l’Ajuntament de Cabrera de Mar a la resolució del Parlament de 

Catalunya per a la convocatòria d’un referèndum vinculant sobre la independència, com a 

molt tard el setembre de 2017.  

- Col·laborar en l’organització del debat sobre el procés constituent al nostre municipi de 

forma coordinada amb l’Associació de Municipis per la Independència, en el moment que les 

institucions iniciïn el seu desplegament.  

- Comprometre’ns a fer una crida a la participació de la ciutadania, al costat de les entitats 

locals, per tal que sigui el màxim de transversal socialment i política.  

- Mostrar tot el recolzament als ajuntaments i electes investigats per la justícia per haver 

promogut i facilitat l’exercici del dret a decidir, la defensa de la independència de Catalunya o 

per qualsevol altra expressió de les seves opinions polítiques de forma pacífica, lliure i 

democràtica.  

- Condemnar la politització de l’estament judicial espanyol i exigir institucionalment una 

separació real de poders, com a garantia de la democràcia.  

- Comunicar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, a la presidenta del 

Parlament de Catalunya i a l’Associació de Municipis per la Independència. 

Moltes gràcies. 

El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Gràcies a tu, Núria. Bé, donem la paraula als grups per 

conèixer el seu posicionament. Dani Meroño Lombera, regidor del grup municipal del Partit 

dels Socialistes de Catalunya? Endavant. 

El Sr. Meroño manifesta que sí, aviam. Com que un servidor té molta moral, molta fe i molta 

ideologia, jo, com deia aquell, vengo a hablar de mi libro, eh? Llavors, parlaré de 

federalisme. Jo sé que és cert que el federalisme per part del PSOE es troba en risc, la 

situació és complexa entre els partits, però el PSC, al final el meu grup municipal, al que jo 

serveixo és al Partit dels Socialistes de Catalunya i Candidatura de Progrés, a mi em seria 

molt fàcil dir que no tinc res a veure amb el PSOE i que per tant ens desentenem, però la 

veritat és que el PSC és un partit federat al Partit Socialista Obrer Espanyol, amb qui 

comparteix grup parlamentari al Congrés, al Senat i al Parlament Europeu.  
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Nosaltres volem, el PSC vol compartir un projecte federal amb la resta de nacions 

d’Espanya, perquè considerem que Catalunya no és el melic del món, i la crisi que està 

patint Catalunya també l’estan patint altres nacions de la federació espanyola. Nosaltres 

volem un PSOE diferent a l’actual. El PSC ajudarà a canviar el PSOE actual en la mesura 

que pugui, i si no, ja ho ha dit el Sr. Iceta, que buscarem altres aliances, però la posició del 

PSC, en contrapartida del que pugui suposar avui en dia el PSOE, és el «no» a la dreta, i 

això ha sigut ferm, i en la defensa de l’estat federal. Si el PSOE es desmarca d’aquesta línia, 

doncs, ja veurem què farà el PSC, però de moment ja he dit que per ideologia, fe i moral, 

mantenim aquesta postura.  

I en aquest sentit, ens queda l’esperança, i això és cert, hi ha molta gent del PSOE de la 

resta d’Espanya, que ens enveja, al PSC, i que ens felicita per la posició, la postura que vam 

tenir respecte a la votació del Sr. Rajoy, i a això ens agafem, i esperem que hi hagi un 

comitè, un congrés aviat, escollim un primer secretari que sigui federalista, que sigui 

plurinacionalista, i que reconegui Catalunya com a nació, però dins d’un estat federal. Per 

tant, hi votaré en contra. 

El Sr. Alcalde manifesta que bé, el Sr. Antoni Abel Nuri, regidor del grup municipal 

d’Alternativa Independent Cabrera de Mar? 

El Sr. Abel manifesta que bé, a veure. Com sempre, nosaltres votem a títol individual, perquè 

són temes que s’escapen de l’àmbit municipal. Bé, jo el que trobo una mica..., estic una mica 

decebut perquè no m’agrada com es porten les coses, sobretot pels dos partits que esteu 

dintre..., bé, dintre de Junts pel Sí, perquè hi ha picabaralles, interessos particulars, i al final 

crec que tot això no arribarà a bon port. No arriba a bon port perquè les coses no s’estan 

fent, crec jo, com cal. Sobretot, ja dic, per part de vosaltres, eh? Teniu molts interessos 

particulars que poseu per endavant de l’interès general. 

Bé. Jo, evidentment, votaré que sí perquè dono suport a un referèndum, i per tant, crec que 

sí, i que evidentment, respecte als electes investigats, evidentment també crec que aquí 

s’estan passant bastant. Bé, hi votaré que sí, però no estic molt content, més aviat molt 

decebut. 

El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, d’acord. Gent per Cabrera? Anna Teixidó Sardà, 

endavant. 

La Sra. Teixidó manifesta que nosaltres, la veritat és que sentint en Dani, estem molt 

contents de ser un grup local, que no tenim aquestes pressions de caràcter estatal o més 

reduït, i que no haguem de dependre de cap grup tradicional, bé, ens dóna una mica 

d’avantatge en aquest sentit.  

El tema és que, com en Toni, en ser una emoció que va més enllà de l’àmbit local, també 

nosaltres donem llibertat de vot als regidors que componem Gent per Cabrera. Ara sí, no 

hem d’oblidar i no som naïf en aquest tema, perquè el que passi a Catalunya passarà també 

a Cabrera, d’acord? Llavors, cadascú votarà el que més li sembli. 
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El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, perfecte. Gràcies. Doncs, passem a la votació d’aquest 

punt. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Molt bé. Doncs, queda aprovat per 9 vots a favor i 1 vot en contra, del Partit dels Socialistes 

de Catalunya. 

Sotmès l’assumpte a votació, el Consistori per 9 vots a favor (4 CiU, 2 GxC, 2 ERC i 1 AI-

CM) i 1 vot en contra (1 PSC), acorda aprovar la moció de suport al referèndum, al procés 

constituent i als ens locals i electes investigats per processos relacionats amb la sobirania en 

els termes en que ha estat formulada. 

6.2. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM PER LA DEMOCRÀCIA I 

LA SOBIRANIA NACIONAL 

El Sr. Alcalde manifesta que Molt bé, passem al següent punt, que és la moció que presenta 

el Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya per la democràcia i la sobirania 

local. Ens presenta aquest punt la Montserrat Reig, regidora d’Ensenyament, Cultura i 

Patrimoni. Endavant, Montse. 

La Sra. Reig manifesta que bon vespre a tots. El novembre del 2015, l’Ajuntament de 

Badalona i totes les seccions sindicals arriben a un acord per al calendari laboral del 2016, 

que inclou que qualsevol treballador/treballadora del consistori que volgués, de manera 

voluntària, podia intercanviar el dia festiu del 12 d’octubre per l’1 d’abril o el 9 de setembre. 

Davant la decisió del Govern local de Badalona, el poder jurídic, instrumentalitzat per la 

Delegación del Gobierno a Catalunya, prohibeix al govern de la ciutat exercir el seu dret a la 

representació política i impedeix que els càrrecs electes que formen part del govern obrin les 

portes de l’Ajuntament.  

A Catalunya, més de quaranta municipis han obert les seves portes el dia 12 d’octubre, i 

només a Badalona hi ha hagut una intervenció judicial de prohibició. Ara el jutge ha citat a 

declarar sis dels regidors i regidores de Badalona, investigats pel delicte de desobediència 

per haver acudit al consistori per atendre els ciutadans i ciutadanes. Aquest atac jurídic i 

polític, dirigit contra el govern de Badalona per part dels poders vinculats al Partit Popular, 

vol aconseguir, per via judicial, allò que no sap respondre per via democràtica. 

Per tots aquests motius, el Grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Cabrera de Mar 

proposa l’adopció dels següents acords: 

Primer: expressar tot el suport al govern de Badalona com a representant democràtic de la 

ciutadania, i els acords pels quals han estat requerit diversos regidors i regidores per via 

judicial, prohibint l’exercici de la sobirania local, democràticament aconseguida. 
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Segon: comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Badalona i als grups parlamentaris al 

Parlament de Catalunya. 

Gràcies. 

El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Gràcies a tu, Montse. Donem la paraula als grups. Sr. 

Daniel Meroño Lombera, regidor del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya? 

El Sr. Meroño manifesta que sí, aquesta moció, aquesta sí que remou les entranyes i el cor, i 

aquesta sí que em genera pressió, Anna, però no me la genera cap partit, me la genero jo 

mateix, eh?, i és per aquesta moció per la que em vaig ficar en política, per mocions com 

aquesta, eh? 

És una moció que es pot votar a favor. Aviam, jo la subscric absolutament en el títol, és la 

democràcia i sobirania local, i en l’esperit, que els ajuntaments siguin autònoms per escollir 

les festes locals que volen. Es pot votar a favor per evidentment la judicialització de la..., la 

politització de la justícia. Això ho hem comentat abans. És veritat, hi ha quaranta 

ajuntaments i només hi ha un, on està el Sr. Albiol, que és el que denuncia l’Alcaldessa de la 

CUP. Però que els altres trenta-nou no ho hagin fet que estigui ben fet. Vull dir, els altres ho 

podien haver denunciat igualment i s’hagués anat a judici de la mateixa manera.  

Tot i així, el meló que obrim que els ajuntaments puguin escollir les festes locals és infinit. És 

a dir, ens podem preparar perquè hi haurà ajuntaments del PP que igual volen treballar l’11 

de setembre. O potser els ajuntaments més de Podemos resulta que volen treballar per a la 

segona pasqua. Més de la meitat de les festes que tenim són de caire religiós. Per què en un 

estat aconfessional hem de fer festes religioses? Aquest és un meló que aquí s’obre com qui 

no vol la cosa, i bé, és interessant, eh? 

També m’agrada aquesta moció perquè tot i que la presenta Esquerra, això té un origen molt 

cupaire, i és que l’Alcaldessa de Badalona, que és de la CUP, convoca a les 8 del matí a la 

porta de l’Ajuntament una protesta perquè la gent..., bé, en contra de la demanda del Sr. 

Albiol. Ells en principi no anaven a obrir l’Ajuntament, el que passa que com que es 

concentra tanta gent, moguts per la mobilització popular, ells obren l’Ajuntament. A mi això 

em sembla perfecte, la desobediència civil –civil– la defenso. Jo sóc el primer... Bé, jo com a 

pare de l’AMPA de l’escola, vaig demanar-li a aquest Ajuntament, a aquest ple, a vosaltres, 

companys, que us declaréssiu insubmisos a la llei Wert. Tots us vau abstenir, i hi van haver 

dos vots en contra, el Sr. Villaverde i la Sra. Laspalas, perquè dèieu que no es podia anar en 

contra de la llei. Clar, això ara reverteix. Tu no hi erets, Enric, i el Sergi tampoc.  

Votaré a favor. 

El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Estàs creant una expectativa en cadascuna de les 

teves intervencions, perquè l’argumentació d’abans era «per tant... Pam» Molt bé, molt bé. 

Està bé, és interessant.  

Sr. Antoni Abel Nuri, regidor del grup municipal d’Alternativa Independent Cabrera de Mar. 
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El Sr. Abel manifesta que bé, doncs, home, jo estic molt d’acord, gairebé en el 100 per cent, 

amb el que ha dit el Dani. O sigui, s’obre el meló, això pot portar a què, per exemple, que un 

partit determinat digui: «Els festius aquests que són catòlics, o d’església, aquests dies 

nosaltres els treballem». Bé, jo crec que això és una mica complicat. El que passa és que 

com que ho tenim tot aquí barrejat, clar, l’esperit t’obliga a dir que, bé, hi votaré a favor, però 

a mi és que d’això. 

I també és veritat que a mi el que sí em sap greu i que no em va agradar és que, per 

exemple, va haver-hi provocació, perquè el que no s’ha de fer mai a sobre és provocar. El 

que van fer va ser provocar, estripant la comunicació. Crec que això s’ho haguessin pogut 

estalviar, però vaja, hi votaré a favor, amb recança.  

El Sr. Alcalde manifesta que gràcies, Sr. Abel. Un «sí crític», que es diu, o «sí amb recança», 

està bé. Amb recança està bé. Molt bé.  

Gent per Cabrera, Anna Teixidó? 

La Sra. Anna Teixidó Sardà, regidora del grup municipal de Gent per Cabrera, manifesta que 

bé, nosaltres, com en l’anterior, també votarem individualment. Tinc una pregunta per als 

senyors del govern. Nosaltres vam tenir en compte, vam fer la proposta d’obrir el dotze 

d’octubre? Es va tenir en compte aquesta festa? 

El Sr. Alcalde manifesta que no, no es va plantejar. 

La Sra. Teixidó manifesta que no es va plantejar. 

El Sr. Alcalde manifesta que no, aquest cop, no. No descartem que es plantegi de cara al 

futur, però aquest any no. 

La Sra. Teixidó manifesta que val, molt bé. Merci.  

El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, gràcies. Doncs, va, passem aquest punt a votació.  

Vots a favor? 

Doncs, queda aprovat per unanimitat dels assistents, 10 vots a favor.  

Sotmès l’assumpte a votació, el Consistori per unanimitat dels assistents, acorda aprovar la 
moció que presenta el grup municipal d’ERC-AM per la democràcia i la sobirania nacional, 
en els termes en que ha estat formulada. 
 
6.3. MOCIÓ PER AL RECONEIXEMENT DELS DRETS DEL PERSONAL AUXILIAR 

D’EDUCACIÓ ESPECIAL I DELS DRETS DELS ALUMNES AMB NECESSITATS 

EDUCATIVES ESPECÍFIQUES 

El Sr. Alcalde manifesta que passem al següent punt, que és 6.3, que és la moció per al 

reconeixement dels drets del personal auxiliar d’educació especial i dels drets dels alumnes 
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amb necessitats educatives específiques. Ens presenta aquest punt..., la moció la va 

presentar el Dani, la llegiràs tu? 

El Sr. Dani Meroño Lombera, regidor del grup municipal del Partit dels Socialistes de 

Catalunya, manifesta que no, només introdueixo el tema i passo la paraula a la representant 

d’aquí, del poble. 

El Sr. Alcalde manifesta que molt bé.  

El Sr. Meroño manifesta que explico el que són les vetlladores, perquè jo mateix no ho sabia. 

És personal contractat pel departament, que dóna suport a les tasques dels mestres a les 

escoles públiques, als nens d’atenció especial. Llavors, aquest personal té contractes marc, 

diguéssim, directament amb el Departament d’Ensenyament, i és via empreses de serveis 

tipus Clece..., com és diu? Sehrs, i companyia. Les condicions laborals són molt dolentes, 

tenim una vetlladora que treballa a l’escola pública del poble, i és ella, la Sílvia, a qui dono la 

paraula perquè llegeixi ella mateixa la moció. 

El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Doncs, si us plau, si és tan amable, amb el micròfon i 

de peu, ens la llegeix? Gràcies. 

La Sra. Sílvia manifesta que gràcies.  

Atès què el Departament d’Ensenyament ha difós un material per a l’educació inclusiva «de 

l’escola inclusiva al sistema inclusiu. Una escola per a tothom, un projecte per a cadascú», 

en el qual es defensa que la inclusió escolar i la cohesió social són dos dels principis 

generals que inspiren el sistema educatiu de Catalunya, Llei 12/2009, de 10 de juliol, 

d’educació, que se sustenten en el reconeixement internacional sobre el fet que l’educació 

inclusiva és un pilar fonamental per promoure la inclusió social de totes les persones en tots 

els àmbits de la vida, des de la infància fins a la vellesa. Les raons d’aquesta exigència 

renovada es fonamenten en diversos àmbits i, en l’àmbit social cal destacar el paper de 

l’Administració a l’hora de compensar les possibles desigualtats a l’interior del sistema 

educatiu i garantir la inclusió de tots els alumnes i l’assoliment d’una oportunitat d’igualtats.  

Atès que el Departament d’Ensenyament té el compromís i el repte d’oferir una educació de 

qualitat i sense exclusions per a tots els ciutadans i ciutadanes, des de l’educació infantil fins 

als ensenyaments post-obligatoris, i facilitar que els i les alumnes desenvolupin al màxim el 

talent. 

Atès que a qualsevol dels centres educatius del nostre municipi hi ha alumnat amb 

necessitats especials, d’educació especial, vinculades a diversitats funcionals, cognitives i/o 

problemes greus de salut que requereixen suport, i per realitzar aquestes tasques és 

necessari que el professorat disposi d’un auxiliar, o d’una auxiliar, d’educació 

especial/vetlladora a l’aula ordinària. 

Atès que l’auxiliar d’educació especial és assignada als centres educatius públics i 

concertats a partir del segon cicle d’educació infantil –P4– i al llarg de tota l’escolaritat 
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obligatòria, i que moltes d’aquestes necessitats no queden cobertes, a més si s’han de 

quedar al menjador escolar i al servei de monitoratge dels centres. 

Atès que la precarietat d’aquestes condicions també les pateixen els vetlladors i vetlladores 

que veuen el seu futur amb incertesa, en ser un servei subcontractat pel Departament 

d’Ensenyament que surt a concurs cada dos anys. Molts tenen contractes fixes-discontinus, i 

les hores no són fixes, ni els centres ni els nens. S’incompleix l’article 4 de l’estatut dels 

treballadors/es, no es reconeix l’antiguitat ni reconeixement econòmic de triennis ni sexennis. 

No es realitza l’horari complert per manca d’hores dotades pel departament, o perquè els 

centres ho distribueixen entre diversos vetlladors o vetlladores. Repercuteix en uns horaris 

difícilment compatibles amb altres feines que poguessin ajudar els treballadors a aconseguir 

uns ingressos suficients que garanteixin una vida digna. 

Atès que hi ha treballadors famílies i treballadores que actualment ja es troben afectades per 

aquestes situacions i que cal remeiar. 

L’article 81 de la Llei d’educació estableix que els projectes educatius dels centres han de 

considerar els elements curriculars, metodològics i organitzatius per a la participació de tots 

els alumnes en els entorns escolars ordinaris, independentment de llurs condicions i 

capacitats. És per això que els vetlladors i vetlladores volem fer saber que la nostra tasca 

inclou tots els alumnes, no només aquells que dicta el departament, ja que sense el nostre 

ajut al dia a dia dins l’aula ordinària no seria possible. 

Finalment recordar als grups municipals que la comunitat educativa està formada per la 

totalitat de la societat, i per això us demanem recolzament a la nostra petita però no menys 

important lluita pels nostres drets i pels nostres infants.  

Acords: 

Primer: Demanar el suport de l’Ajuntament de Cabrera de Mar a les reivindicacions laborals 

del sector de les vetlladores i dels vetlladors davant el departament per les pèssimes 

condicions laborals que estem patint aquest col·lectiu 

Segon: Donar suport a la demanda que fan d’un vetllador/vetlladora per centre amb el total 

d’hores lectives –25 o 30– independentment que siguin necessàries més hores– i el 

reconeixement de l’antiguitat laboral, com és el cas de la resta del personal d’educació 

contractat pel departament, i que per a això doni seguretat laboral i estabilitat als nostres 

vetlladors i vetlladores. 

Tercer: Donar trasllat d’aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, al 

Departament d’Ensenyament, als grups del Parlament de Catalunya, al Consell Municipal 

d’Educació i a totes les direccions i AMPA dels centres educatius de la vila. 

El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, moltes gràcies. Bé, el Dani entenc que no cal que 

comenti res, evidentment. Antoni Abel Nuri, regidor del grup municipal d’Alternativa 

Independent Cabrera de Mar? 
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El Sr. Abel manifesta que home, doncs, jo crec que mereixen el mateix tracte que tots els 

treballadors lectius que té l’escola i, per tant, crec a més que donen un servei, sobretot a les 

criatures que tenen problemes i dificultats, que els ajudeu. Conec bé aquest tema perquè he 

tingut..., ho he patit en sang pròpia, per tant, teniu recolzament nostre. 

El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Gent per Cabrera? Anna Teixidó Sardà? 

La Sra. Teixidó manifesta que nosaltres entenem que és una de les feines molt sensibles 

que existeixen, i que fan, com diu en Toni, un gran servei i també tenen tot el nostre 

recolzament. Per tant, hi votarem a favor. 

El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Els dos grups que composen el govern municipal 

també hi votarem a favor, per tant, tindreu el ple suport de tot el consistori. Penso que és un 

missatge important a transmetre, i esperem que us ajudi. 

Molt bé, doncs, va, votem. 

Vots a favor? 

Molt bé, doncs, queda aprovada la moció per unanimitat dels assistents, 10 vots a favor. 

Sotmès l’assumpte a votació, el Consistori per unanimitat dels assistents, acorda aprovar la 

moció per al reconeixement dels drets del personal auxiliar d’educació especial i dels drets 

dels alumnes amb necessitats educatives específiques, en els termes en que ha estat 

formulada. 

7. ACTIVITATS 

7.1. DECLARAR DESERTA L’ADJUDICACIÓ DE LA CONCESSIÓ DE L’EXPLOTACIÓ DEL 

BAR UBICAT AL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL 

El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. passem al darrer punt, que és declarar deserta 

l’adjudicació de la concessió de l’explotació del bar ubicat al camp de futbol municipal. Ens 

presenta aquest punt el secretari. 

El Sr. Secretari manifesta que bona nit a tothom. Donarem compte en el Ple de l’acord en el 

que es dóna per retirada l’oferta presentada pel Sr. Iván Conde Marqués per a l’adjudicació 

de la concessió de l’explotació del bar ubicat al camp de futbol. Atès la retirada de l’oferta es 

declararà desert el procediment de contractació per a l’adjudicació de concessió de 

l’explotació del bar ubicat al camp de futbol, i així mateix s’autoritza la Unió Esportiva 

Cabrera a mantenir l’explotació del servei de bar ubicat al camp de futbol, d’acord amb 

l’acord de la junta de govern de 28 de gener del 2016. 

El Consistori per unanimitat acorda donar-se’n per assabentat. 

8. ASSUMPTES SOBREVINGUTS 

No n’hi hagueren. 
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10. INFORMES, PRECS I PREGUNTES 

El Sr. Alcalde manifesta que passem, doncs, a informes, precs i preguntes, i comencem pels 

informes dels membres de l’equip de govern. Comencem per la Putxi Cortada, regidora de 

Promoció Econòmica, Serveis a les Persones i Sanitat. Endavant, Putxi.  

La Sra. Cortada manifesta que en primer lloc, informaré sobre les dades de l’atur. Hem pujat 

aquest mes malauradament en 15 persones. Estem al 8,26, però si ens fixem en el mes que 

correspon al 2015, hem baixat en 10 persones. Seguim treballant perquè vagi baixant i no es 

mantinguin aquests nivells.  

El 25 de novembre se celebra el Dia mundial de la violència masclista, i s’han preparat una 

sèrie d’activitats per tal de conscienciar la població de la necessitat de denunciar i no tolerar 

que existeixin actes com els que escoltem diàriament. Es faran actes a la pista vella a partir 

de les 17:15, i esperem que hi assisteixi molta gent. 

Després, el dia 14 al Castellet es faran conferències a càrrec de representants d’Alcohòlics 

Anònims. Es farà una conferència al Castellet, que és per celebrar el dia se alcohol, que és 

el 15 de novembre.  

I en principi no tinc res més a dir. Gràcies. 

El Sr. Alcalde manifesta que gràcies, Putxi. Ens informa ara el Sergi Teodoro, regidor de 

Joventut, Festes i Esports. Endavant, Sergi. 

El Sr. Teodoro manifesta que primer de tot, comentar que el proper mes hi ha un canvi en la 

difusió, tant de les festes com de les activitats en general de l’Ajuntament. Es tracta de 

l’agenda mensual. És una agenda que la farem onze vegades l’any, l’agost anirà inclosa en 

el setembre, i inclou totes les activitats tant d’entitats com de l’Ajuntament de Cabrera de 

Mar, com de qualsevol dels equipaments: Can Martinet, biblioteca, centre cívic i casal El 

Castellet. Recull totes aquestes activitats. En el primer mes, el desembre, es començarà a 

repartir el desembre. Inclourà el primer número l’agenda de Nadal, amb els reis i els patges. 

Amb la primera es farà una bustiada, en el primer document explicarà on aconseguir aquesta 

agenda, i s’instal·laran uns tòtems de publicitat en els equipaments de l’Ajuntament, i en 

altres punts si fos necessari, on recollir aquestes agendes. Això elimina tots els altres 

programes de festa major, excepte el d’estiu. El d’estiu es manté, però el de l’hivern queda 

suplementat per això. 

Després, parlar del tema que havia avançat en la meva anterior intervenció. Jo estic 

interessat a poder començar a treballar què és el patrimoni immaterial que tenim a Cabrera 

de Mar, quines són les seves festes, quines són les seves tradicions, començar a 

documentar tot això, i per això jo pensava, primer parlar-ho amb el govern, i després 

començar a treballar-ho amb el mateix procediment que he fet al Consell Municipal 

d’Entitats, amb la resta de grups. Espero que hi estigueu interessats. 

I vull fer un comentari desafortunat que li he fet al Sr. Abel, sobre la web. Ho acabo de mirar 

ara una altra vegada i sí que és cert que l’associació de veïns Mar – Pla de l’Avellà hi 
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apareix, jo l’havia buscat com a associació de veïns Pla de l’Avellà, i per això no m’apareixia. 

Per això demano disculpes a tu i a tots els afectats. Gràcies. 

El Sr. Alcalde manifesta que la presentació de la Unió Esportiva Cabrera. 

El Sr. Teodoro manifesta que ah, sí. Aquest cap de setmana hi ha la presentació dels equips 

de la Unió Esportiva Cabrera, on avançarem ja novetats sobre l’any 2017. I la setmana 

vinent també tenim una cursa, una nova modalitat de cursa, que es diu Swinrun, que es fa en 

parelles, i que és la primera que es fa en l’Estat espanyol, i que en concret començarà en el 

Nàutic de Cabrera de Mar, pujarà fins el castell, i tornarà a baixar per anar pel Passeig 

Marítim, anant entrant platja – Passeig Marítim fins a Badalona. Ara sí. 

El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Gràcies, Sergi. També demana la paraula l’Enric Mir 

Nuet, regidor d’Obres, Serveis i Sostenibilitat. Endavant. 

El Sr. Mir manifesta que bon vespre, moltes gràcies. Bé, la informació que avui us vull donar 

és la següent: ahir es va fer una inauguració del punt de recàrrega ràpida que s’havia posat 

aquí, a la plaça de la Fàbrica, a través de l’ICAEN, que és el que va moure tot aquest tema i 

al que vam sol·licitar les subvencions. Van demanar que quan estigués operatiu, que ells 

voldrien fer una petita inauguració per poder treure-ho a nivell de premsa i a nivell de 

promocionar tot aquest tipus d’aquesta nova energia i tot aquest tema de la mobilitat 

elèctrica. Llavors, vam quedar amb ells que ho faríem una vegada estigués tot operatiu, que 

estigués funcionant i poguéssim cerciorar que anava tot bé, i es va fer ahir.  

Va ser un petit acte en el que es va convidar també les marques que han col·laborat també 

amb el tema del finançament del punt de càrrega, i van venir, vam convidar els municipis 

voltants per si volien aprofitar també per poder eixamplar tot el tema dels punts de càrrega al 

voltant del nostre poble. És el primer punt de recàrrega ràpida, sembla que no hi ha de 

moment cap intenció, o no hi ha cap que estigui previst posar, i fent un petit balanç, que 

portem un mes i mig, ja s’han sol·licitat vuit targetes de gent de fora del municipi i tres del 

municipi de Cabrera, arran de l’acte d’ahir s’han sol·licitat avui dos més, i portem un mes i 

mig de funcionament i només aquest punt de càrrega porta més de 120 càrregues.  

Aquest és el que portem controlat. Després hi ha el del Pla de l’Avellà, que també té un 

software i ara estan intentant ja que a partir del mes que ve o al gener ja estigui tot integrat, 

llavors, tindrem una informació molt més àgil i podré anar informant, o a qualsevol persona 

que estigui interessada se la podrà informar. 

Després, un altre tema per informar és que han començat les obres del Camí d’Agell, han 

començat aquesta setmana. Ja feia uns quants dies que l’empresa SOREA estava treballant 

en el tema d’arreglar el tema de l’aigua, i aquesta setmana han començat a fer, arranjar, 

preparar-ho per a la setmana que ve ja fer l’asfalt. Està previst que en deu dies estigui 

acabada l’obra. És una obra que té un cost de 106.000 euros, que és més baix del que 

s’havia previst com a inversió, i ho fa l’empresa Deumal. I esperem que estigui acabat i que 

es noti una millora d’aquest camí, que fa molts anys que està malmès, i per tenir un bon 

accés. 
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Després, una altra notícia és que s’han començat a netejar els contenidors soterrats. Es van 

començar a netejar aquesta setmana, ja s’han fet els que hi ha aquí, a la plaça de la Fàbrica, 

s’estan fent els de davant de Can Martinet, i després es baixarà al Pla de l’Avellà i es faran 

els altres tres contenidors soterrats que hi ha, que feia molta falta perquè feia molt de temps 

que no es feia, i s’estan netejant i s’estan pintant, per adequar-los tots correctament. 

Una altra notícia és que s’ha iniciat la poda, com podeu veure en alguns llocs ja es 

comencen a podar els arbres. Es va començar el dia 2 de novembre. Aquesta vegada hem 

començat per baix, pel Pla de l’Avellà, es va començar per l’avinguda Vinyals, i anirem pujant 

pel poble i anirem fent als diferents punts on s’han de podar els arbres. S’han de podar més 

de 700 arbres, o sigui que això segurament s’acabarà cap a finals de desembre, i sempre 

s’acostuma a acabar amb els col·legis, quan es tanquen els col·legis s’aprofita per fer els 

patis dels col·legis. 

I l’última és que avui per primera vegada s’ha portat estella dels boscos d’aquí, del Parc 

Serralada, a través de la persona amb la qual s’ha fet el contracte de manteniment, que és el 

Jaume Famades, que és el que ens proveirà d’estella per a la caldera de biomassa. O sigui 

que si tot va bé, la setmana que ve està previst posar-la en funcionament i es farà un acte –

que ja s’avisarà– i llavors ja podrà començar a funcionar la caldera de biomassa, per donar 

tot el servei energètic al pavelló i a la piscina.  

I ja està. Moltes gràcies. 

El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, gràcies a tu, Enric. Jo tinc diversos temes per informar. 

El primer és que hem tancat, a falta de signatura, ho signarem dilluns que ve, l’acord 

regulador amb els treballadors funcionaris i el conveni amb els treballadors laborals de 

l’Ajuntament de Cabrera de Mar. És el segon que es fa, el primer es va fer en l’anterior 

mandat, i aquest serà el segon i serà vigent fins el 31 de desembre del 2019. Ha costat uns 

vuit mesos aproximadament, entre vuit mesos i un any de negociació, perquè són molts 

temes a tractar, però bé, estem contents que finalment haguem arribat a un acord satisfactori 

per a totes les parts.  

Després també informar-vos que demà assistiré en representació de l’Ajuntament de 

Cabrera de Mar, conjuntament amb tots els ajuntaments que estan sota el paraigües de 

l’Hospital de Mataró, a una reunió amb el conseller de Salut, el Sr. Antoni Comín, per fer 

força entre tots els municipis del Maresme central per tal que la conselleria de Salut afronti, o 

si més no planifiqui per al proper pressupost de la Generalitat de Catalunya les inversions 

que es consideren prioritàries o més urgents dur a terme a l’Hospital de Mataró. El que 

demanem concretament és que es planifiquin en un màxim de dos anys, 2017 i 2018, per un 

import de 10,4 milions d’euros, per tal de compensar el dèficit d’inversions que ve patint 

l’hospital, i que això permetria, doncs, posar-lo al dia. Després hi ha altres inversions, per un 

import superior, però no són tan prioritàries. Com a mínim, volem que aquests 10 milions i 

mig aproximadament entrin als pressupostos del 2017 i del 2018. Per això anirem tots els 

Alcaldes, o gairebé tots, a fer força a la reunió aquesta amb el conseller. 
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Després, pel que fa al tema dels aiguats, informar-vos que encara estem en fase d’avaluació 

de danys, perquè els danys van ser força considerables. Una primera estimació, avui ha 

sortit publicada al diari, en el cas de Cabrera de Mar se situa en una xifra de 450.000 euros, 

dels quals la gran majoria corresponen a actuacions que haurà de dur a terme l’ACA, 

l’Agència Catalana de l’Aigua, perquè són danys produïts a torrents i rieres, sobretot a la 

zona agrícola. És on vam patir més. Concretament a la Riera de Cabrera, la Riera d’Agell, el 

Torrent de Ca n’Amat, que és el que desemboca a la Rambla dels Vinyals, i el Torrent de la 

Bòria també. Són els quatre rieres i torrents que més han patit. A més, hi ha hagut 

esllavissades de talussos en moltes altres zones, i els danys són considerables.  

Rebrem ajuts, en principi, de la Diputació de Barcelona. Ja va venir un inspector i ens ha dit 

tot el que li podem passar a la Diputació per tal que ens ho cobreixin, atès que en ser una 

situació excepcional, també comporta una despesa excepcional per a les reparacions. Però 

sobretot la part que ens preocupa més és la de l’ACA, que l’estem urgint. Tenim una reunió 

el dia 24 de novembre per a un altre tema, però aprofitarem per pressionar amb això perquè 

en cas que ara vinguessin pluges, no evidentment tan fortes com les que van venir però 

pluges de més de vint o trenta litres en poca estona, doncs, tindríem problemes en aquestes 

rieres, que estan força malmeses. Esperem que no sigui així, i que poc a poc anem nosaltres 

afrontant-ho, abans que l’ACA respongui, allò que considerem que és més urgent. 

També en aquest sentit dir que ja hem signat el decret i s’ha notificat, entenc, el Decret de 

sol·licitud de declaració de zona catastròfica, per tal d’ajudar sobretot les persones, els 

particulars que no tenien coberts els danys per cap asseguradora.  

Informar-los també que hem patit l’ocupació d’un dels pisos que tenim a Mataró. Això va ser 

aquest cap de setmana, però immediatament vam reaccionar i el dimarts mateix ja vam 

presentar la denúncia al jutjat de Mataró, entenc... A Mossos d’Esquadra, perdó, per tal que, 

bé, es desallotgi com abans millor. Si és ràpid tenim més possibilitats, si no, tindrem un 

problema. La d’aquest pis no és una ocupació sense importància, sinó al contrari, té 

importància perquè tinc entès que d’aquí a un mes s’havia de posar a disposició d’una 

família. Ens ho expliques, Putxi, en un moment això? Perdona. 

La Sra. Putxi Cortada Manchado, regidora de Serveis a les Persones, manifesta que bé, a 

veure, de fet, aquest pis he vist que no era perquè vindrà la família... 

El Sr. Alcalde manifesta que ah, no és el que tenim preparat per a la família. Val, és l’altre. 

La Sra. Cortada manifesta que no, per sort, ha sigut l’altre. 

El Sr. Alcalde manifesta que d’acord, és l’altre, el que no estava preparat, diguéssim. 

La Sra. Cortada manifesta que exacte. Sí, sí. 

El Sr. Alcalde manifesta que bé, però igualment, si hem d’actuar-hi, el que no podem és 

permetre que estigui ocupat, perquè necessitem habilitar-ho perquè en un futur s’hi pugui 

ubicar alguna altra família. Molt bé.  
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També informar-vos que ahir es va incorporar per primer cop el nou assessor en Hisenda 

Pública. Dins de l’organització que estem preparant, i que quan estigui enllestida del tot ja 

s’informarà degudament, els grups han estat informats dels canvis fets fins ara, es faran uns 

petits retocs segurament més endavant, però el canvi més rellevant, diguéssim, és el canvi 

de la figura de l’assessor que teníem en Hisenda Pública, i ara s’ha incorporat el Sr. Jesús 

Sierra, que és interventor de Premià de Mar. Hem signat un conveni entre l’Ajuntament de 

Premià de Mar i l’Ajuntament de Cabrera de Mar perquè aquesta persona pugui venir en 

comissió de servei un cop a la setmana, unes quatre hores aproximadament, per assessorar-

nos en tots els temes d’Hisenda, i esperem que sigui molt positiu i favorable. 

I per últim, informar-vos que la setmana que ve, crec que és, si no l’altra, signarem un 

conveni que ja hem aprovat amb l’empresa SOREA, el subministrador d’aigua potable al 

municipi, per a la concessió a l’Ajuntament de Cabrera per a l’any 2017 d’un fons social de 

3.000 euros per ajudar a sufragar les despeses d’aigua d’aquelles famílies que més ho 

necessitin, sota el criteri dels nostres serveis socials. És la primera vegada que es dota 

aquest fons social de 3.000 euros, i esperem que això ajudi, pugui ajudar algunes famílies 

que ho estiguin passant malament en el municipi. 

Per part meva això és tot. Donem ara la paraula als grups de l’oposició, per a preguntes que 

ens vulguin fer o comentaris de qualsevol mena. Comencem pel Sr. Daniel Meroño Lombera, 

regidor del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, apartat de felicitacions 

també està admès. Sí? 

El Sr. Meroño manifesta que sí, comencem amb les felicitacions a l’Enric per la inauguració 

del punt de recàrrega dels vehicles elèctrics. A la Montse pel trasllat de l’escola d’adults al 

centre cívic del Pla de l’Avellà, era un equipament que necessitava activitat i, per tant, crec 

que és molt positiu donar-li la vitalitat que necessitava. I a la Putxi per aquest pla de salut 

que ens ha presentat com a primícia en aquest ple. 

Bé, jo voldria parlar de participació, eh?, Enric, i com que entres fort, tot i que el Jordi diu que 

era un compromís, no és cert, Convergència tenia..., al seu programa electoral parlava d’una 

regidoria de comunicació, no de participació. És que la cosa canvia molt, eh? Una cosa és 

comunicar i l’altra és participar o fer participar, eh? Llavors, jo el que he dit abans és que 

proposàvem un consell de salut perquè els consells, com aquest consell d’entitat, primer ens 

hem de preguntar quins són els temes que es tractaran, quina utilitat tindrà, i després ja 

decidirem qui ha de venir. Però em sembla que, com deia el Toni, comencem la casa per la 

teulada en aquest sentit. Llavors, tu parlaves, Sergi, abans, de fer com una mena de consell 

de poble, que vinguessin associacions de veïns, d’AMPA... Grinyola una mica, depèn dels 

temes que es vulguin tractar. Això per una banda, participació.  

Per l’altra, els pressupostos. Com van els pressupostos? T’ho dic perquè els pressupostos... 

El Sr. Alcalde manifesta que en fase d’elaboració. 

El Sr. Meroño manifesta que sí, ja. El pressupost és el document de planificació més 

important que té un ajuntament. Llavors, jo quan parlo amb els companys d’altres pobles, 
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al·lucinen amb el que passa a Cabrera. Tots els pobles, per petits que siguin, fan una 

aprovació provisional dels pressupostos al mes d’octubre, juntament amb l’aprovació de les 

ordenances. Sí, sí.  

El Sr. Alcalde manifesta que no. 

El Sr. Meroño manifesta que bé... I a Cabrera... Sí. 

El Sr. Alcalde manifesta que Mataró, i no en conec cap més que faci aprovació provisional 

dels pressupostos.  

El Sr. Meroño manifesta que sí. 

El Sr. Alcalde manifesta que Mataró.  

El Sr. Meroño manifesta que no, no. Vilassar de Dalt, Caldetes... 

El Sr. Alcalde manifesta que no dic que algú no ho faci, però... 

El Sr. Meroño manifesta que no arriba a 4.000 habitants, en fan.  

El Sr. Alcalde manifesta que no. 

El Sr. Meroño manifesta que bé... Això lliga amb el tema de la participació, perquè amb 

l’Enric alguna vegada hem comentat el tema dels pressupostos participatius amb la 

ciutadania. Com hem de fer pressupostos participatius amb la ciutadania si els grups 

municipals que són al ple municipal no tenen coneixement dels pressupostos fins el mes de 

desembre? Que jo no dic que es faci amb mala fe, que s’amagui informació, és que em crec 

que fins el mes de desembre no s’elaboren, però ja et dic, es pot planificar una mica millor, i 

es poden començar. Estic segur que l’interventor ja té un esborrany de pressupostos, perquè 

s’ha hagut de presentar. 

El Sr. Alcalde manifesta que no... Aviam, tota la vida... Bé, hi ha hagut anys que inclús s’han 

aprovat el juny, eh?, però sempre els pressupostos s’han aprovat el desembre o gener, i no 

s’ha disposat de la informació definitiva fins quinze dies abans, que és quan s’ha presentat. I 

aquests ajuntaments que dius que al·lucinen, explica’ls que fem una reunió on exposem, us 

expliquem i estem oberts a qualsevol pregunta, consulta de tot tipus. No ho fa cap 

ajuntament això que fem a Cabrera, eh? Des de fa anys que ho fem. No ho fa cap altre 

ajuntament. Donar quinze mesos... 

El Sr. Meroño manifesta que però si aprovem provisionalment els pressupostos al mes de 

novembre. 

El Sr. Alcalde manifesta que no, això no. Octubre... Bé, ara estem a novembre, abans has dit 

octubre.  

El Sr. Meroño manifesta que finals d’octubre – novembre. Sí.  
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El Sr. Alcalde manifesta que no.  

El Sr. Meroño manifesta que bé, depèn de l’Ajuntament, quan caigui el ple.  

El Sr. Alcalde manifesta que aprovació provisional de pressupostos em sembla que ho té 

Mataró, i no sé si potser ho tenen per obligació els de més de 20.000 habitants, ho 

desconec, perquè es mouen per regles diferents. Però, Dani, en qualsevol cas, aviam, 

primer, per tenir tota la informació necessites que hagi passat, que hagi avançat l’any com 

més millor, evidentment, per tenir una informació més segura de com tancaràs cada partida 

de despeses, d’ingressos, etcètera.  

Després, estàs sempre a expenses de la Llei de pressupostos de l’Estat, que hi ha anys que 

sí que s’avança, com aquest, però hi ha molts anys en què fins novembre o desembre no et 

surten els criteris que has d’aplicar després tu a l’hora d’elaborar el teu pressupost. Per tant, 

no es tracta d’amagar informació o no. Ara, mira, la setmana que ve hem de tancar el tema 

inversions, i a partir de llavors començarem a tancar, individualment i després de manera 

conjunta, cadascuna de les partides de despesa de cada regidor, del capítol 2 i 4. Els 

capítols 3 i 9, que és el que fa referència als interessos i l’amortització de deute, aquests ja 

estan perquè és automàtic per part dels tècnics, i després hem de revisar tot el tema 

d’ingressos, que estem acabant de revisar el tema d’ingressos. Vull dir que és tot una 

seqüència. 

El Sr. Meroño manifesta que Jordi, jo l’any passat em vaig abstenir en la votació dels 

pressupostos, quan tots els meus companys van votar-hi en contra, i vaig dir que era un gest 

a expenses de què passaria aquest any, en funció de com veiés la forma de desenvolupar 

els pressupostos. Però és que estic veient que se’ns tira el temps a sobre, ja veig que 

estarem al desembre amb una reunió, sí, com dius tu, que és una reunió informativa, no és 

participativa. És una reunió de «mira, això és el que s’aprovarà al ple la setmana que ve, o 

d’aquí quinze dies».  

Llavors, bé, jo li dic a l’Enric perquè ell ara és el regidor de Participació Ciutadana... (Veu de 

fons.)  

El Sr. Alcalde manifesta que a partir del gener de 2017, sí. 

El Sr. Meroño manifesta que bé, a partir de gener. Perquè prenguis nota.  

Què més? El tema de la Font Picant. Jo crec que hauríem de limitar l’accés de vehicles. Cal 

fer un pensament de cara a l’any que ve, als mesos de primavera – estiu – tardor, de limitar 

l’accés dels vehicles cap a la Font Picant, perquè aquest any, mira, ha sigut el primer any, i 

de fet, com que va obrir a l’agost, doncs, ha agafar un parell de mesos, però han sigut un 

parell de mesos terrorífics de trànsit i d’afecció als veïns que viuen a la part alta de la riera. 

A mi m’han convidat a quatre aniversaris de nens aquest estiu a la Font Picant. S’ha estès 

per tota la comarca que és un lloc perfecte per fer festes, i que pots aparcar al costat i que 

els nens juguen i que... Vull dir, ho dic de debò, crec que hem de fer un pensament de cara a 

l’any que ve de limitar l’accés als mesos d’estiu. Ara no hi haurà aquest problema, 
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evidentment, suposo que aquest cap de setmana no hi haurà aquest problema, però que ho 

pensem. 

Bé, el tema de la... Em sap greu, Montse, perquè et vaig dir que no parlaria més de... Què? 

(Veu de fons.) Sí, per això dic que em sap greu –per això dic que em sap greu. No he rebut 

cap queixa per part, t’ho dic, de servei, per part de cap pare, però segueix la sagnia dels 

treballadors. Ara es veu que ha agafat una baixa una cuinera i està en demanda també amb 

l’empresa concessionària, i bé, un desastre. Jo, donat que el venciment de la segona 

pròrroga de la concessió és l’any que ve, crec que és de les últimes oportunitats, aprofito per 

demanar públicament que no es liciti la concessió per a l’any que ve, per al curs que ve, i 

que es plantegi... Si no us agrada la paraula municipalització, que l’Ajuntament gestioni 

directament l’escola. Es parla amb el mateix equip directiu que hi ha ara mateix. Si ella 

mateixa ens ho va dir: «Si és que a mi m’és igual treballar per a un que treballar per a un 

altre.» Parlem amb ells, a veure si ho veuen possible i fer un projecte municipal d’escola 

bressol.  

Com que sé que em diràs que no, el segon punt és que com que començareu aviat a 

redactar els plecs de condicions, que ens deixeu participar en els plecs. A mi això sí que 

m’agradaria, participar en la mesura del possible, als propers plecs de licitació de la 

concessió de l’escola bressol, perquè tenim molt a dir. Jo crec que amb tots aquests merders 

que hem tingut els últims anys, ens ho hem de mirar una miqueta. 

La Sra. Reig manifesta que puc contestar? 

El Sr. Alcalde manifesta que sí. Al tema dels plecs ja li dic jo que sí, eh? 

La Sra. Reig manifesta que als plecs sí. Bé, els plecs amb l’Eduard ja estem començant, 

serà el millor que podrem fer-ho, com sempre, que sempre procurem fer-ho bé, però les 

coses sempre són millorables.  

Llavors, dir-te que hi ha de baixa una cuinera, va passar una inspecció de sanitat, va trobar 

un problema, van dir com s’havia de fer, es van fer uns cursos. Llavors, una empresa aliena 

a l’empresa passa i fa també el tall dels menjars de quinze dies, bé, tot el que s’ha de 

guardar. Les mans dels treballadors. Es va tornar a tornar a detectar el mateix, jo ara, és una 

cosa mèdica i no puc informar davant de tothom, però aquesta persona s’ho va agafar molt 

malament i ha agafat la baixa, i diu que és l’empresa que li va en contra. 

Jo he anat a veure l’inspector d’Ensenyament, jo vaig estar amb ell abans d’ahir, i el pobre 

home em diu: «És la primera vegada que em ve a veure una cuinera. Perquè clar, jo sóc...» I 

jo li vaig dir: «Sra., busqui un advocat, perquè jo no li puc ajudar.» Aquesta persona té un 

problema de salut, i en aquests moments no pot estar a la cuina d’una escola bressol. Jo en 

això no puc dir-te res més. 

El Sr. Meroño manifesta que continuo amb els punts. Gràcies, Montse, per l’aclariment. És 

que és el dia de la marmota, perquè és que això és..., cada ple passa alguna cosa. Llavors... 

En fi.  
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El tema del bar del futbol, ara sembla... Bé, passa a gestió per la Unió Esportiva. Hi va haver 

una temporalitat mentre la licitació no es cobria. Hi va haver uns mesos en què ho van 

assumir ells, després hi va haver tot el procés d’adjudicació, que no es va trobar adjudicatari, 

i ara sembla que tornen a agafar-ho ells. Jo no sé la temporalitat, ara sembla que la 

temporalitat ja serà més llarga, però sí que... No sé si s’hauria de vetllar perquè la Unió 

Esportiva complís amb els compromisos i requeriments, o les clàusules, que hi havia en el 

plec que vam aprovar amb un concessionari. O sigui, encara que no paguin res i sigui una 

cessió, però crec que l’Ajuntament, amb tots els seus respectes, hauria de donar, hauria de 

fer... Ho dic perquè, clar, jo no sé, això queda per escrit, però bé, que doni compliment a tots 

els punts d’aquell plec. Em refereixo a horaris... Horaris i coses en general, eh? Purament 

constructiu, vull dir, no és cap crítica. 

Volia preguntar, Jordi, si hi ha hagut resposta per part del Gobierno a la demanda de zona 

catastròfica Cabrera – Vilassar – Cabrils. 

El Sr. Alcalde manifesta que cadascú ho ha enviat en un moment diferent. Nosaltres ho vam 

enviar, ho vam signar dimarts, dilluns o dimarts. S’ha enviat aquesta setmana.  

El Sr. Meroño manifesta que ah, sí? 

El Sr. Alcalde manifesta que sí, sí, dins del termini. Sí, sí. 

El Sr. Meroño manifesta que doncs, a la web... A més, semblava que... 

El Sr. Alcalde manifesta que sol·licitaríem, sí. Però la sol·licitud, el decret...  

El Sr. Meroño manifesta que semblava una cosa conjuntament, perquè a la web es deia: 

«Cabrils, Vilassar i Cabrera presenten, demanen la zona catastròfica.» 

El Sr. Alcalde manifesta que vam acordar sol·licitar. O sigui, el que vam fer conjuntament va 

ser acordar sol·licitar. Ara, després cada Alcalde ha de signar el decret de sol·licitud, i això 

s’ha fet en diferents... Jo no sé quan ho ha fet Vilassar i quan ho ha fet Cabrils, però 

nosaltres ho hem fet aquesta setmana. Donen un termini de trenta dies, vull dir, estàvem 

dins del termini perfectament, eh? 

El Sr. Meroño manifesta que ells tenen un termini de trenta dies per respondre? Vosaltres, 

l’Ajuntament... 

El Sr. Alcalde manifesta que l’Ajuntament té un termini de trenta dies a partir de l’endemà 

de... 

El Sr. Meroño manifesta que i ells també. 

El Sr. Alcalde manifesta que ells no sé quant tenen per respondre. No ho sé. (Veus de fons.)’ 

L’Estat? No ho sé. Sis mesos diu el secretari. 

El Sr. Meroño manifesta que val. Jo, el tema del centre cívic del Pla de l’Avellà, m’ha agradat 

molt la reforma que s’ha fet de cara a l’escola d’adults, com s’ha configurat el tema de les 
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aules. Sí, hi ha un aula i després hi ha un espai així, més obert, amb unes taules, que em 

sembla que és molt adient per fer formació. El que em grinyola, o la consulta que faig és que 

a l’última exposició pública vau fer, no sé com li dieu, això de govern..., acció de govern, no 

es va parlar del traspàs de l’escola d’adults, es va parlar que..., vau vendre el centre cívic 

com un centre d’emprenedoria, que era un centre d’emprenedoria. I es veu que no està molt 

clar si es farà, no es farà. Jo, sincerament, si seguim amb aquesta idea de fer un centre, jo 

estic absolutament en contra. Vull dir, jo sóc emprenedor, i allò em tira enrere, no em donen 

ganes de posar-me a treballar allà. Vull dir, no em sembla que sigui un equipament adequat 

per instaurar un centre d’emprenedoria allà. 

El Sr. Alcalde manifesta que sí, la idea inicial era, més que un centre d’emprenedoria era un 

centre de networking, i estem buscant una altra ubicació. Sí, sí.  

El Sr. Meroño manifesta que perfecte. Ja està. 

El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. sí? Molt bé. Gràcies, Sr. Meroño. Donem la paraula al 

Sr. Antoni Abel, d’Alternativa Independent Cabrera de Mar. Perdó, una cosa només. No, el 

tema de la restricció del trànsit a la Font Picant. Estem plantejant de fer-ho a Cabrils. És a 

dir, que hi hagi un tancament, una cadena, arribat el moment, com a la platja quan està 

plena es posa la barrera i es limita l’accés, que es limiti l’accés per Cabrils.  

Limitar-lo per aquí ho tindríem molt difícil. On ho limitaríem? On posaríem la barrera? Si ho 

posem al final de la riera, els veïns de l’altura tenen problemes. Si ho posem a l’altura, la 

gent el que farà és aparcar dins de casa dels veïns de l’altura.  

El Sr. Meroño manifesta que hi ha mecanismes. Hi ha pivots, hi ha mecanismes selectius, hi 

ha moltes urbanitzacions que tenen... 

El Sr. Alcalde manifesta que allò és un camí de sorra, eh?  

El Sr. Meroño manifesta que sí, però hi ha mecanismes. Aviam, jo, si ho deia, no era per 

limitar el negoci dels Sr.s de la Font Picant, era per estalviar el pas pel nostre poble i la 

molèstia que genera a la gent que viu a la riera. 

El Sr. Alcalde manifesta que no, sobretot l’estacionament. El risc és l’estacionament, que 

acaben estacionant de qualsevol manera, i si algun dia ha de passar un vehicle 

d’emergències, pot ser que no passés. Aquest és el principal patiment que tenim, i per això 

la primera opció que contemplem, no dic que no contemplem d’altres però la primera és 

limitar l’accés des de Cabrils, des de dalt, Les Planes, que allà poden aparcar a dalt, i la gent 

que camini cent o dos-cents metres i no passa res.  

Perdó, Sr. Abel, endavant. Disculpi, eh?  

El Sr. Antoni Abel Nuri, regidor del grup municipal d’AI-CM, manifesta que no, no, 

precisament també parlant d'això, jo precisament el crec que s'ha de potenciar és l'accés a 

través de Cabrils, i per aquí que sigui mínim. Clar, perquè... I a més controlar, o sigui, que 
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quan hi hagi aquests vehicles a dintre, doncs, s'encengui una llumeta, es posi un semàfor i 

no puguin entrar més vehicles. Això s'haurà de fer.  

I l'accés per Cabrils, pràcticament tot és asfalt, vull dir, només hi ha un trosset petit que és 

dolent perquè fa bastant baixada, però si s'arregla bé, nosaltres ens estalviaríem tot aquest 

jaleo que passa per dintre del poble. Perquè allò fotut és que la gent que va caminant no va 

per Cabrils, ve per aquí. Els que van caminant pugen per aquí. Per tant, aquests són els que 

han de poder pujar tranquils i no estar empassant-se tota la pols. Perquè ho he vist, o sigui, 

la gent passa..., perquè alguns passen i corren, i els que van caminant i van d'això, 

empassant-se tota la pols. Per Cabrils hauria d'anar, crec jo, eh? Mireu-vos-ho. A Cabrils 

potser no li agradarà tant, però... 

A veure, al tema. Sergi, bé, res, t'accepto les disculpes, està clar, però jo quan dic una cosa 

és perquè primer me l'he mirada, evidentment. Jo no t'hagués dit que estava si no ho hagués 

anat a mirar. I al fil d'això, no sé a qui li correspon, he de dir-li que la web, a l'apartat que 

t'envien aquí, «seu.ecat/web/cabrerademar/govern/obertitransparenciaiparticipació», tota 

aquesta no funciona. O sigui, et torna enrere però no et dóna dades. Tu vas polsant, després 

hi ha d’això que no van... Un desastre. Perquè avui jo he estat, és que avui he estat una 

bona estona intentant i no hi ha hagut manera. O sigui, això que us ho mireu, perquè 

precisament aquesta és la web de transparència. No sé. No va bé. Mira-t'ho i ja ho veuràs. 

Almenys en el meu ordinador no he pogut, eh? A vegades passa, però... 

El Sr. Teodoro manifesta que tens tota la raó, estem treballant ja. He fet comunicació per... 

La Sra. Reig manifesta que hi estem treballant. 

El Sr. Abel manifesta que clar, jo no sabia si era el meu ordinador, perquè a vegades depèn 

del sistema operatiu. Per exemple, si vas a Ubuntu a vegades hi ha alguns llocs en què no et 

deixen entrar, i... 

A veure. Enric, quan has parlat de la poda dels patis dels col·legis, que s'ha de fer fora de les 

hores lectives i tal, t'apunto que també els carrers propers igualment, perquè ja van haver-hi 

problemes fa uns anys, eh? Per culpa d'això, sí, perquè van podant mentre els nanos 

estaven entrant a classe. I clar, caient per allà branques i d'això... T'ho dic perquè vaig tenir 

un problema perquè em van avisar, i t'aviso que no passi. 

Bé, i el pis aquest dels ocupes d'allà, doncs, bé, ja saps, el que s'ha de fer és, aquests pisos 

col·locar-los o col·locar a algú, perquè si no acabarem sempre igual.  

Bé, després, tornant ja..., només a aquest punt, perquè el Dani pràcticament ja m'ha tret 

bona part , ja ha exposat moltes coses que anava a dir, per tant, ja no entro en els temes 

que ell ha exposat. Però sí que hi ha un tema, i torno a la participació ciutadana i al 

reglament que tenim. Aquest reglament me l'he tornat a estudiar tot, me l'he mirat, i després 

he mirat informació que hi ha a internet, tant a nivell estatal com a nivell d'això, i hi ha coses 

que em sembla que ja s'han d'adequar perquè estan fora de la normativa. I també aquí torno 

al tema dels consells. O sigui, vosaltres, és que ens sembla molt bé que feu un consell 
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dedicat a uns temes determinats. Jo he estat mirant webs, per exemple, hi ha webs com la 

de Santa Coloma, per dir alguna cosa, que parla de subconsells. Hi ha un consell general, i 

després hi ha una sèrie de subsconsells per a uns temes determinats. Llavors, clar, es pot 

organitzar, perquè això precisament és el que s'ha de fer, organitzar tot el tema aquest dels 

consells i organitzar-ho a través del nostre reglament, perquè tots aquests ajuntaments ho 

tenen, que ho he estat mirant, a través del reglament de la participació ciutadana, i està 

inclòs allà. Tot això s'hauria de mirar i s'hauria de posar en ordre. Res més.  

O sigui, aleshores, si hi ha un tema determinat, que s'ha de tractar un tema determinat, 

evidentment l'associació de veïns no hi pintarà res, però tampoc hi pintarà potser els 

esportius perquè resulta que els d'esports tenen un tema diferent, per exemple, dels que fan 

actuacions al poble, o sigui, que fan teatre o fan... Per tant, jo crec que això... I tot això està 

contemplat, molts pobles ho tenen i està fet, no cal trencar-se molt el cap. Si mires uns 

quants reglaments, està incorporat. 

I bé, res més, no vull... 

El Sr. Alcalde manifesta que gràcies, Sr. Abel. Dono la paraula al regidor del grup municipal 

de Gent per Cabrera. Sr. Antoni García Lozano? 

El Sr. García manifesta que hola. Ara sí, no? Bé, nosaltres volem parlar de tres temes, però 

com que ja el Dani ho fa però que molt bé, el tema del pressupost, només dir, només una 

mica afegir el que deia ell, que és que de base hi ha la percepció que un tema tan important, 

doncs, com aquest, quasi és un acte administratiu, quan jo crec que és per a mi la feina 

significativa per a l'any vinent. Només això, eh? Tampoc puc ser crític perquè no sé com ho 

feu. Llavors, només dir que des de fora, quan una cosa es comença uns dies abans o un 

mes abans, sembla un acte purament administratiu. Digues -digues. 

El Sr. Alcalde manifesta que no, només explicar una cosa. Aviam, els darrers anys, fruit de la 

crisi, de les mesures preses per l'Estat, el marge de maniobra a l'hora d'elaborar el 

pressupost és, no mínim, no, és irrisori. O sigui, no pots fer grans canvis de partides pel que 

fa a la despesa, el capítol 2 de despesa en béns corrents, ni pel que fa al capítol 1 de 

personal, ni pel que fa al capítol 4, de subvencions. En l'únic que tens marge de maniobra... 

O sigui, les decisions estratègiques són, apugem impostos sí o no, i en això no hem 

participat perquè com que la decisió, fruit del compromís assolit pel govern per a aquests 

quatre anys és no apujar impostos, doncs, no hi ha res a discutir, no apugem impostos. Per 

tant, no hi ha el joc que hi ha en altres municipis on toquen les ordenances, apugen això, 

abaixen allò. Aquí vam dir no tocar els impostos, per tant, no hi ha aquest marge de 

maniobra. 

El segon gran eix de discussió? L'endeutament. Bé, com que també tenim un compromís de 

reduir l'endeutament, i com a mínim no apujar-lo, doncs, tampoc aquí hi ha massa matèria a 

discutir. I on sí que es pot debatre el tema, i és on va centrar, si se'n recorda, l'any passat el 

debat, és en el tema de les inversions. Aquí sí que podem comentar, els comentarem les 

inversions que hem pensat. Si vostès tenen alguna idea que nosaltres considerem bona i 

que no l'havíem contemplada, doncs, serem els primers, si tenim temps, que ja ho farem 



 
 

  

40 

 

perquè tinguem temps, de contemplar-ho. Però ja els dic que estem oberts a qualsevol 

aportació, mai hem estat tancats a cap aportació, i ho valorarem. 

Ara estem en la fase de valoració conjunta per part de l'equip de govern, de les propostes 

d'inversió que ha fet cada regidor/regidora. Bé, doncs, si tenen alguna idea d'aportació o de 

modificació quan els presentem les inversions de variar alguna de les coses que proposem, 

doncs, estem oberts a debatre però és l'únic de què podrem parlar, perquè grans canvis 

d'altres partides és que no n'hi pot haver, perquè estem lligats per les mesures de l'Estat i 

perquè també entenem que era un pressupost... És un mandat continuista i, per tant, no hi 

ha cap canvi estratègic que diguis, ostres, això comporta un canvi en l’estructura de la 

despesa municipal. No. Per tant, és així. 

El Sr. García manifesta que jo un comentari només al respecte: reduir l'endeutament quan 

l'endeutament que tenim no és molt elevat, a vegades pot arribar a ser car. Si un pren una 

decisió tard, de vegades pot ser més cara que abans. Ho dic perquè això també cal tenir-ho 

en compte.  

El Sr. Alcalde manifesta que sí, sí. El tema aquest de l’endeutament ja m'agradaria poder-ho 

parlar amb vostè particularment amb més detall, però com moltes coses a la vida, té pros i 

contres. És veritat que amb els tipus d'interès actuals no té massa sentit, però sí que es 

redueix..., o sigui, et dóna més canxa per incrementar la despesa. És a dir, si avui, a dia 

d'avui, el 8 per cent del pressupost municipal va destinat a pagar interessos i amortitzar 

crèdits anteriors, home, si en lloc d'un 8 fos un 6, vol dir que tens un 2 per cent més per 

destinar a altres tipus de despesa. 

El Sr. García manifesta que bàsicament despesa corrent.  

El Sr. Alcalde manifesta que sí, despesa corrent, clar. Sí, sí, però vull dir, ara perquè ja tenim 

contret un munt de deute de crèdits de fa molts anys, i dels darrers anys també, però si no 

tinguéssim deute, tinguéssim deute zero, tindríem aquest 8,1 per cent, que ara va destinat a 

tornar, el tindríem per a altres coses. No perdem tampoc això. Ho dic perquè, com tot, té 

sempre el seu contrapunt, eh? 

Molt bé, gràcies. 

El Sr. García manifesta que molt bé. I un últim tema, el tema del futbol. El Dani, com sempre, 

ho ha fet però que molt bé, et dono la raó, eh? 

Llavors, el tema... A veure, ens ha arribat que s'estan comunicant cartes ja del cost 

d'urbanització del polígon antic, del polígon aquell ... (Veu de fons.) 1A9 es diu? Ah, 1A9. 

El Sr. Alcalde manifesta que no, no pot haver arribat. Qui ens va dir això? Qui ens ho va dir 

l'altre dia?  

La Sra. Núria Pera Maltes, regidora d’Urbanisme, manifesta que no sé qui ens ho va dir... Sí.  

El Sr. Alcalde manifesta que no sé... 
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El Sr. García manifesta que val. Així, no dic res.  

El Sr. Alcalde manifesta que no, no. Però els arribarà.  

El Sr. García manifesta que està previst que arribin o no? 

El Sr. Alcalde manifesta que sí. O sigui, està previst aprovar la reparcel·lació. Abans de fer-

ho els convocarem, els reunirem, els ho explicarem abans de notificar.  

El Sr. García manifesta que ah, val. Jo una mica volia parlar d'això, perquè en aquest 

moment penso que segurament que hi ha hagut moments històrics en què l'economia estava 

millor per a l'empresari, per fer el tema aquest. El que els proposarem és que hi hagi 

moltíssima comunicació, perquè en aquests moments es poden unir el que fa l'obra més 

l'altre, i buscar fórmules de finançament i enginyeria perquè no sigui un cost molt elevat i no 

distorsioni el seu plantejament empresarial. 

Hi insisteixo, això fet l'any 2002 segurament que la comunicació potser hagués estat molt 

més senzilla que ara, no? Suposo –suposo. I no és cap crítica, quan es va fer, suposo que... 

El Sr. Alcalde manifesta que no, però perquè ho tinguem tots clar, perquè aquest tema es va 

parlar en el debat que vam fer a la ràdio ara fa un parell o tres de setmanes. Aprofitem per 

remarcar-ho. Si m'ho permet, li agafo la invitació. 

El Sr. García manifesta que ja he acabat. 

El Sr. Alcalde manifesta que sí? Bé. Només dir que, a veure, nosaltres tenim –entenem, com 

a govern, i estic segur que està compartit per part de molts veïns de Cabrera– la intenció i 

l'objectiu que el polígon del Camí del Mig, el que està tocant el Cross, per entendre'ns, es 

dignifiqui. És un sector poc digne, per dir-ho d'alguna manera, sobretot si ho comparem amb 

altres sectors del municipi, industrials, com és el polígon de Les Corts, com és el polígon de 

Santa Margarida. 

Fa molts anys hi havia un projecte d'urbanització que pujava més de 5 milions d'euros, que 

es va presentar als propietaris en el seu dia; estic parlant de tres mandats enrere. I el 

govern, el primer govern on vaig estar jo, va adquirir el compromís de revisar aquell projecte, 

i vam presentar un projecte d'urbanització per la meitat pràcticament del cost. Tot i que el 

moment no era l'adequat, tot i així tampoc va agradar.  

Aviam, quan es fa un projecte d'urbanització, a cap propietari li agrada mai. No conec la 

situació aquesta de: «Ah, mira, hauré de pagar perquè m'urbanitzin els carrers. Què bé, 

encantat.» No, ningú, això no passa. Però s'ha anat estudiant, hi ha hagut contenciosos, 

s'han anat superant les traves jurídiques que hi ha hagut amb l'únic objectiu d'endarrerir-ho, i 

ara, arribat el moment, amb uns dels propietaris importants es va arribar a una solució 

urbanística, i amb els altres, doncs, aviam, s'ha resolt per la via judicial en la majoria dels 

casos, i tots ells favorables a l'Ajuntament, eh? Vull dir que això demostra que era per dilatar-

ho en el temps, que no es tirés endavant. 
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Tinguem en compte que en pocs casos coincideix el propietari de la nau amb l'empresari. 

Moltes empreses estan de lloguer, per tant, les empreses que estan exercint, a moltes els 

interessaria que s'urbanitzés perquè els millora la imatge de la seva empresa quan... Clar, és 

que jo no m'imagino tenir una empresa allà i convidar clients que vinguin a veure la meva 

nau. És que em moriria de vergonya, vaja. Estic segur que ningú els convida. Home, doncs, 

jo crec que per una qüestió de dignitat això s'ha de tirar endavant. El moment mai és bo, i el 

que farem és que paguin el mínim indispensable que marca la llei, però el que toca, el que 

toca a cadascun d'ells. I ho farem amb la màxima comunicació possible i amb el màxim 

argumentari possible, tot i sabent que difícilment els acabarem convencent, però bé, aquesta 

és la intenció. 

El Sr. García manifesta que no, aquí hi ha un gran avantatge: que això està en tres o quatre 

mans. És el que vostè deia, no? Rarament..., només coincideix en un sol cas gairebé que el 

propietari es el que desenvolupa el negoci. 

El Sr. Alcalde manifesta que segurament, sí.  

El Sr. García manifesta que la resta està en dos o tres mans.  

El Sr. Alcalde manifesta que sí, és així. Molt bé, moltes gràcies. 

Anna Teixidó? 

La Sra. Anna Teixidó Sardà, regidora del grup municipal de Gent per Cabrera, manifesta que 

sí. Jo voldria fer també un parell de preguntes i un suggeriment.  

La primera és que en els decrets dictats per l'alcaldia –és una pregunta, eh?– hi ha la 

posada en marxa de la gestió integrada en l'Administració municipal i l'empresa municipal 

GICSA, que entenem que aquesta gestió és de caràcter provisional, i que si s'esdevé de 

caràcter no temporal s'hauria d'aprovar per Ple. És així o no? 

El Sr. Alcalde manifesta que sí, es refereix al decret d’organització que vam aprovar, que 

després s'ha prorrogat. Sí, sí. Qualsevol canvi d'organització s'ha d'aprovar per Ple. No sé si 

pel que fa a GICSA també, no ho sé, ho desconec. GICSA en principi no, eh? 

Això, perquè la gent ho entengui, venia a ordenar d'alguna manera de forma legal el fet que 

una persona de GICSA pugui prestar serveis a l'Ajuntament. Fins ara teníem que 

l'encarregat de la brigada, el Cap de Servei, està alhora, que és Cap de Servei de GICSA, 

com a Cap de Serveis Operatius, de la Unitat de Serveis Operatius. És la persona que 

coordina tots els conserges, cuidadors d’edificis, etcètera. I ara el que volíem amb això és 

que també l’altra persona que està en la direcció de GICSA, per entendre’ns l’administrativa i 

comptable, doncs, pugui donar també servei a l’Ajuntament a l’àrea de Gestió Econòmica. I 

és per això que s’ha decidit aquest nom, «gestió integral» i demés. 

La Sra. Teixidó manifesta que i si s’ha de passar per Ple, en quant de temps es passarà per 

Ple això? 
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El Sr. Alcalde manifesta que em sembla que el propi decret parlava de quatre mesos. El que 

passa és que com que després hi ha hagut pròrrogues per a l’entrada en vigor, doncs, fins 

que no entri en vigor el decret no comptem els quatre mesos. Però ja li avanço que hi haurà 

un altre decret que retoca algunes coses, i que llavors ja marcarem concretament la 

provisionalitat, perquè la idea és que algunes de les coses que es proposaran en aquests 

retocs passin a ser definitives. 

La Sra. Teixidó manifesta que d’acord. Una altra pregunta és un tema ja una mica recurrent. 

Ara que ja tenim..., les hores s’han escurçat, si ja s’han fet les mesures lumíniques en el Pla 

de l’Avellà. 

El Sr. Enric Mir Nuet, regidor d’Obres Públiques i Serveis, manifesta que el tema de 

l’enllumenat, tot això va per controls horaris, i quan es fan els canvis horaris s’ajusten els 

rellotges i tot per la temporalitat que correspon. O sigui, això s’està fent i precisament aquest 

mes, fa vint dies, es va fer un repàs de totes les lluminàries per la nit, dues persones van 

anar veient tot el poble, mirant totes les bombetes, com estaven, si estaven totes les 

lluminàries, si estava tot correcte, i això s’adequa i es fa periòdicament. 

La Sra. Teixidó manifesta que i estan dins del reglament? 

El Sr. Mir manifesta que sí, sí. 

La Sra. Teixidó manifesta que d’acord. Després, també volia fer una proposta quant a festes, 

ja que en Sergi ha parlat de documentar les festes i tradicions, bé, primer de tot, felicitant els 

Grillats per l’èxit de la festa a Cal Conde de Halloween, que podríem començar per 

documentar la castanyada, perquè és una tradició del poble, però jo entenc que des que es 

fan aquestes festes de Halloween, bé, molts nens i nenes del poble s’han afegit a aquesta 

festa, i és una festa que ha sortit amb molt de vigor, d’acord?, i hi ha nens i nenes corrents 

per tot el poble tocant timbres demanant llaminadures, i la meva proposta era que a més a 

més, no sé si ho haurien de fer els Grillats o no, perquè ja els atorguem massa feina, 

diguem-ne, però podríem fer alguna activitat, la nostra proposició és fer alguna cosa per als 

més petits, allà darrera l’envelat, potser un concurs de disfresses o repartiment de 

llaminadures, perquè estiguessin una mica més controlats, perquè tampoc les carreteres es 

tallen, i hi ha molt de moviment de nanos amunt i avall en hores nocturnes ja. D’acord? És 

una aportació que li faig al Sergi.  

El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Jo penso que justament l’actuació dels Grillats va 

ajudar a concentrar al voltant de Cal Conde. De fet, una persona que ve a Cabrera sovint em 

va dir: «Què passa a Cabrera, que no hi ha nanos pel carrer?» És a dir, estaven tots a Cal 

Conde.  

La Sra. Teixidó manifesta que ja, no, si som la icona dels pobles del costat perquè vinguin, 

però jo deia més pels petits, els més petits de deu anys, que són els que tenen més por 

d’entrar a la casa del terror. 

El Sr. Alcalde manifesta que estiguin entretinguts i no vagin fent malifetes. 
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La Sra. Teixidó manifesta que no vagin «desmadrats».  

El Sr. Alcalde manifesta que està entès. Molt bé. Doncs, gràcies, Anna. 

La Sra. Teixidó manifesta que llavors, l’últim –l’últim– també és un suggeriment a la Putxi, pel 

tema de... quan s’explica l’atur, poder-ho fer una mica més il·lustratiu, no? Podríem explicar, 

no sé, les persones que estan en atur a dintre del poble, en quin atur es troben exactament. 

Si tenen un atur friccional, que són persones que canvien d’ocupació perquè volen; si és un 

atur estructural, que aquestes persones, per canvis estructurals en la seva empresa, han 

perdut les habilitats..., bé, no han perdut, les habilitats que tenien ja no són vàlides per fer la 

feina que fan i han estat acomiadades; o si és un atur cíclic, que és l’atur que creix en funció 

de la producció o no. I també documentar-ho una mica més quant a la gent que està 

treballant a Cabrera, en quin sectors treballa. Si es treballa en el sector agrícola, en el sector 

industrial, en altres tipus de sectors de serveis, com l’època en què ve el turisme. Com els 

estem ajudant, quants autònoms hi ha. Tot això lligat amb el Pla Estratègic de la Riera 

d’Argentona, d’intentar apropar empreses i persones, si després de dos mesos d’aquest pla 

estratègic també s’han fet coses noves o no. 

(Veu de fons.) 

Pren nota.  

La Sra. Putxi Cortada Manchado, regidora de Promoció Econòmica, manifesta que totes 

aquestes dades les tinc, eh? Jo les tinc. El que passa és que de cada... Sí que és cert que 

podria explicar-ho i tot això, però és allò de dir... 

La Sra. Teixidó manifesta que és per fer-ho una mica més il·lustrador. De vegades la gent..., 

bé, molta gent, segurament ho sap, però què és l’índex de l’atur. Vull dir, no correspon a tota 

la gent que hi ha al poble, sinó que és sobre la població ocupada. 

La Sra. Putxi manifesta que sí, sí. Val, d’acord. No, no, tota la informació la tinc, per tant, la 

podré transmetre perfectament.  

La Sra. Teixidó manifesta que per això. I quina relació... Bé, com lliguem totes aquestes 

persones amb el pla estratègic de la Riera d’Argentona, que no sigui només un pla per 

obtenir subvencions, sinó que sigui un pla que realment es posi en marxa i hi hagi un pla 

estratègic al darrere com Déu mana.  

La Sra. Putxi manifesta que bé, en marxa hi és, eh?, el pla estratègic. El que passa que sí 

que és cert, per explicar una mica més què és el que Cabrera, per exemple en aquest 

moment, està fent amb aquest pla. D’acord?  

La Sra. Teixidó manifesta que merci. 

El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Doncs, moltes gràcies, Finalitzem aquí el Ple. 
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I no havent-hi res més de què tractar, s’aixeca la sessió d’ordre de la Presidència, essent les 
deu de la nit en lloc i data UT SUPRA, que com a Secretari en certifico.  

 
Vist i Plau,  

El secretari accidental     L’alcalde 
 


