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Ple extraordinari de data vint-i-dos de desembre de dos mil setze. 
 
A Cabrera de Mar, comarca del Maresme, a vint-i-dos de desembre 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, 
Sra. Anna Teixidó Sardà i la 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.  
 
1. APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DEL PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ 

MUNICIPAL I DEL PRESSUPOST DE GICSA, EXERCICI 2017 

El Sr. Alcalde manifesta que bon vespre a tothom. Anem a començar la sessió del ple 

extraordinari del dia vint-i-dos de desembre del dos mil dos mil setze, amb un únic punt de 

l’ordre del dia, que és l’aprovació inicial, si escau, del pressupost de la corporació municipal i 

del pressupost de GICSA, per a l’exercici 2017.  

Bé, el primer que veurem, com sempre, avui els faré una exposició resumida i el més gràfica 

possible, del pressupost, tant de GICSA com de l’ajuntament. La documentació oficial ja la 

van rebre tots els regidors fa una setmana, quan es va convocar el ple, i ja els faig també a 

cadascun dels grups municipals una presentació amb comparativa, partida per partida, del 

pressupost del 2017 respecte al de 2016, i amb les explicacions pertinents dels canvis més 

rellevants, etcètera. Avui, per tant, el que veiem és una, com dic, presentació resumida i 

gràfica, en la mesura del possible. 

El primer que veurem és el pressupost de GICSA. GICSA passa d’un pressupost –GICSA és 

l’empresa municipal, que bàsicament conté el personal de la brigada municipal– de 800.000 

euros l’any 2016 a 827.000 euros per a aquest any 2017, que implica un increment del 3,5 

per cent. Aquest increment s’explica sobretot perquè s’incorpora una nova persona de 

manera fixa a la brigada, feia temps que anàvem, d’alguna manera, trampejant amb 

contractacions temporals, per suplir baixes i demès, però és un fet que l’ajuntament cada 

cop, per dir-ho d’alguna manera, té més espais públics que ha de mantenir, perquè es van 

recepcionant noves urbanitzacions, carrers, parcs, etcètera, i per tant, la necessitat és 

creixent. Tot i que els recursos mecànics també ajuden a millorar la productivitat, és evident 

que necessitem des de fa temps una persona més, i ara podrem tenir aquesta persona, i 

això fa que hi hagi aquest increment de 27.000 euros. De fet, el cost d’incorporació d’aquesta 

persona és superior, però com que es rebaixa alguna altra despesa, doncs, fa que el total 

sumi aquests 827.000 euros. 
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Pel que fa al pressupost de l’ajuntament, començarem primer pels ingressos i després 

entrarem en el detall de les despeses. Estem parlant d’un pressupost d’un import de 

8.815.240 euros, que significa un augment del 17,4 per cent respecte a l’any 2016, que, com 

veuen, va ser de 7.510.300. Ara veurem les raons d’aquest important increment, penso que 

ens anem al pressupost més elevat que ha tingut segurament al llarg de la història el 

consistori de Cabrera de Mar. I les raons passen pel fet que aquest any, de manera 

excepcional, tindrem uns ingressos que no tornarem a tenir en un futur, i ja avanço que 

aquests ingressos, que seran extraordinaris només per a aquest any, aniran destinats 

pràcticament en la seva totalitat a inversions, de manera que no consolidaran una despesa, 

atès que l’any que ve hi haurà una decaiguda d’una part important d’aquest increment que 

tindrem aquest any. Després explicaré quines són les raons. 

El primer resum esquemàtic dels ingressos, si fem la primera segmentació entre ordinaris, 

ingressos de capital i financers, tenim que els ingressos ordinaris pugen al pressupost a 

7.896.700, que suposa un increment de l’11,7 per cent, i aquí és on hi ha aquesta partida 

important d’ingressos que, tot i ser ordinaris són extraordinaris, en el sentit que només es 

produiran aquest any. Els següents capítols, 6 i 7, són ingressos de capital, pugen al 

pressupost a 418.540. Aquest és un apartat nou respecte a l’any passat, i són, per 

entendre’ns, les subvencions que està previst i que ja tenim compromeses de rebre, tant de 

Diputació com de Generalitat de Catalunya. Compromeses en la majoria de casos, eh?, per 

això estan pressupostades, a diferència d’altres anys, que anàvem rebent-les, anàvem 

rebent les resolucions de concessió de les subvencions quan ja s’havia aprovat el 

pressupost aquest any, o bé perquè nosaltres hem fet alguna cosa millor de com ho fèiem 

abans, o bé perquè la Diputació també és el segon any que està treballant en el mandat i ha 

anticipat els ajuts, doncs, hem tingut la capacitat aquesta de ja pressupostar subvencions 

concretes que aniran destinades a inversions concretes, com després també veurem. 

I per últim, els ingressos financers, que és la contractació d’un préstec, que aquest any serà 

de 500.000 euros, que es correspon, ja ho avanço també, amb l’import d’amortització del 

deute que tenim. Per tant, d’aquesta manera s’anivella, es manté el nivell d’endeutament de 

l’ajuntament, el mateix import d’endeutament, perquè allò que amortitzem ho demanem com 

a crèdit, i això implica un augment del 9,2 per cent respecte al crèdit que vam demanar l’any 

passat, que era de 458.000. Això fa el total d’ingressos de 8.815.240. 

Anem a veure el desglossament dels ingressos ordinaris. El capítol més important és els 

impostos directes, que és del que viu majoritàriament l’ajuntament. D’aquí els importants són 

els IBI, i en aquest cas l’increment passa..., perdó, passem de 4.220.000 a 5.145.000, que 

vol dir un increment de 925.000 euros, que suposa un 21,9 per cent de creixement. La bossa 

aquesta d’ingressos extraordinaris que tindrem només aquest any, hi insisteixo, cau en 

aquest capítol d’impostos directes. Després ho veurem exactament. 

Pel que fa a impostos indirectes, aquest any, de manera més que prudent, rebaixem el 

pressupost respecte a l’any passat, tot i que estic seguríssim que se superarà, però com que 

tenim suficient coixí, doncs, preferim ser prudents en aquest cas, i rebaixem els impostos 
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indirectes de 210.000 a 100.000, que és una baixada del 52,4 per cent. Després també 

veurem les principals partides.  

I pel que fa al capítol 3, de taxes, preus públics i altres, passa d’1.250.300 a 1.130.500. El 

motiu principal d’aquesta baixada és una reclassificació de dues partides, concretament la 

partida de CatSalut, que passa al capítol 4, per això aquí surt registrat un creixement, i la 

partida del cànon de fracció orgànica, també segons el nou assessor que tenim en Hisenda, 

diu que ha d’anar al capítol 4, i per això també es produeix aquest canvi. Per tant, aquest 

capítol, el de taxes, preus públics i altres, baixa un 9,6 per cent, i el de transferències 

corrents creix en 135.200 euros, és a dir, un 11,6 per cent, perquè s’incorporen els dos 

subcapítols que hem dit abans, el de CatSalut i el de l’orgànica, i perquè aquest any la 

Generalitat ja ens ha confirmat que tindrem una partida de PUOSC de manteniment del Pla 

únic d’obres i serveis, destinada a manteniment, de 41.700 euros aproximadament. Això és 

el que genera aquest increment. 

I pel que fa a ingressos patrimonials, passem d’un pressupost de 206.000 a un de 220.000, 

suposa un increment de 14.000 euros, que és un 6,8 per cent més, i el motiu és el fet que 

com podrem treure a licitació les quatre guinguetes, o les guinguetes de la platja per més 

anys que no pas l’última vegada, esperem aconseguir-ne un preu de licitació més elevat, i 

adjudicar-ho a preus més elevats i, per tant, tenir uns ingressos majors. Això fa, per tant, que 

el total d’ingressos ordinaris passi de 7.052.300 euros, que va ser l’any 2016, a 7.896.700, 

és a dir, un increment total del 12 per cent, que són 844.400 euros més. 

Si entrem en el desglossament més detallat del primer capítol, dels ingressos ordinaris, que 

són els impostos directes, aquests passen a ser de 5.145.000 euros, que respecte al 2016 

és un increment de 925.000 euros, és a dir, un 21,9 per cent, i desglossat, el IBI de 

naturalesa rústica creix un 48 per cent i se situa en 62.000 euros, però la partida important 

és l’IBI, l’impost de béns immobles de naturalesa urbana, que és el que paguem tots els que 

vivim o tenim un habitatge a Cabrera de Mar, que se situa en 3.800.000 euros, que és un 

increment del 23 per cent. I aquí és on s’imputa la gran part, perdó, la totalitat d’aquest 

increment que, hi insisteixo una vegada més, serà extraordinari només per a aquest any 

2017, i que és degut a l’efecte que causarà sobre la base imposable, sobre el valor cadastral 

de totes les finques de Cabrera, la regularització cadastral que ha instat el Ministeri 

d’Hisenda. És a dir, el Ministeri d’Hisenda ha decidit que Cabrera i altres municipis de 

circumstàncies similars pel que fa a nombre d’habitants i demés de Catalunya, i això ho va 

fent amb tots els municipis del país, aquest any 2016 va fer un procediment que es diu de 

regularització cadastral, que no té res a veure amb la revisió cadastral. Les revisions 

cadastrals són els ajuntaments els qui les insten, que decideixen actualitzar els valors 

cadastrals de totes les finques. Això ho fan els ajuntaments. No és això el que hem fet, sinó 

que ha sigut l’Estat qui ha decidit, en el cas de Cabrera i bastants altres municipis, doncs, 

que es fes una regularització cadastral, que vol dir identificació d’irregularitats.  

Quines irregularitats? Concretament, de tres tipus: construcció de piscines no declarades, i a 

Cabrera en tenim unes quantes –amb unes quantes, parlo de desenes; construccions noves 

o ampliacions de construccions ja existents no declarades; i reformes interiors d’habitatges 
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no declarades, reformes importants. Per exemple, un habitatge que constava que el seu 

valor cadastral estava en funció..., perquè es tractava d’una casa antiga, de poble, de l’any 

1843, resulta que s’ha fet una reforma interior molt important, que per dintre és un habitatge 

de luxe però no s’havia declarat en el seu dia en el cadastre, en molts casos per 

desconeixement d’aquesta obligatorietat, eh? Doncs, clar, el seu valor és molt més elevat 

que no el que hi constava. Doncs, tot això el que ha fet el cadastre és, a través de fotos 

aèries i fotos des de façana dels habitatges, identificar irregularitats. A Cabrera s’han 

identificat un total de 394. Estem parlant que tenim uns 2.100 i escaig habitatges, no arriba a 

2.200. Per tant, pràcticament... A veure, n’hi ha que tenen tres irregularitats a l’hora, eh?, o 

dues, però aproximadament a un 15 per cent dels habitatges se’ls ha detectat alguna 

irregularitat.  

Doncs, el Cadastre què fa? Un cop detectada aquesta irregularitat, recalcula el valor de la 

finca, i de cara a aquest any 2017, per primer cop se li aplica l’IBI, que l’IBI està congelat, és 

el mateix que era, el 0,874 per cent, sobre un valor que el Cadastre li ha augmentat. Amb la 

penalitat que aquest any 2017 pagarà per quatre anys aquest increment. És a dir, si algú 

tenia una finca amb un valor cadastral de 100.000 euros –posem– una propietat amb un 

valor cadastral de 100.000 euros, i pagava un IBI, per tant, de 894 euros, si no m’equivoco, 

ho dic bé? Doncs, ara, si aquest valor cadastral, fruit d’aquesta regularització han identificat 

alguna irregularitat, i passa de 100.000 a 110.000, pagarà l’IBI sobre aquests 10.000, 

multiplicat per quatre. Pagarà el que ja pagava més el 0,874 per cent sobre aquests 10.000, 

multiplicat per quatre. I l’any que ve tornarà a pagar l’IBI normal sobre 110.000. No sé si s’ha 

entès això. Si algú pagava un IBI de 1.000, i ara li tocaria pagar 1.100, aquest any pagarà 

1.400, i l’any que ve pagarà 1.100. Potser així s’entén millor. Algú pagava un IBI de 1.000, 

ara li tocaria pagar 1.100, aquest any 2017 pagarà 1.400 i a partir del 2018 pagarà 1.100, 

perquè ja no pagarà la penalització aquesta de quatre anys. 

Doncs, això fa que tinguem un increment d’IBI que passa d’uns 3.100 euros aproximadament 

més 100.000 euros que ja creixia per padró, o sigui que era un creixement, anem a dir 

vegetatiu, a 3.800 euros...., perdó, 3.800.000 euros. Passa de 3.100.000 a 3.800.000 euros. 

Per tant, aquí estem parlant d’uns ingressos, i nosaltres hem estat també prudents, 

extraordinaris, de 600.000 euros, dels quals es mantindran per a l’any següent uns 150.000, 

150-170.000 aproximadament. Vull dir que l’any que ve tindrem un decrement important en 

aquest sentit. 

Una altra partida que té un creixement important als ingressos és béns immobles, l’impost de 

béns immobles que paguen les autopistes. Les autopistes, fins aquest any 2016 han tingut 

una bonificació del 95 per cent, fruit d’un acord al qual van arribar, suposo que va ser amb la 

Generalitat per allargar-los la concessió, o el que fos. Això s’acaba, aquesta bonificació, 

aquest any, i per tant, les autopistes pagaran un IBI de 188.000 euros, que són 180.000 

euros més del que pagaven fins ara. Per tant, també és un increment important, que aquest 

sí que es consolidarà de cara a futur.  

L’impost sobre vehicles es queda igual.  
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L’impost sobre increment de venda de terrenys de naturalesa urbana, que és la plusvàlua, el 

mantenim igual, també de manera prudent, 350.000 euros, perquè aquest és bastant 

aleatori, tot i que cada any se supera. I l’impost d’activitats econòmiques, l’IAE, també el 

mantenim en 350.000 euros, igual que l’any passat. Això és pel que fa als impostos directes.  

Pel que fa als impostos indirectes, l’únic és el d’instal·lacions, l’ICIO, l’impost sobre 

instal·lacions, obres i construccions, que es queda en 100.000 euros, baixant dels 210.000 

euros que teníem l’any passat, és a dir, un 52,4 per cent menys.  

Pel que fa a taxes i altres, hem posat l’evolució de les més significatives. La matrícula de 

cursets i activitats ho baixem, l’any passat certament aquí vam ser optimistes en el sentit que 

incrementàvem molt les activitats, tallers, cursets i demés, i és veritat que hi ha hagut aquest 

increment, però vam pressupostar massa a l’alça els ingressos que en generarien, perquè no 

es va tenir en compte que moltes de les matriculacions tenen bonificacions o exempcions. 

Això és un fet, i per tant, ara el que fem és ajustar-ho a la realitat.  

També abaixem el de llicències urbanístiques, d’acord amb l’impost que hem vist abans, de 

construccions i instal·lacions. Doncs, el de llicències urbanístiques també l’abaixem, passa a 

25.000 euros. La taxa per expedició de documents també baixa un 43,3 per cent perquè 

l’ajustem a la realitat. La taxa d’empreses explotadores de serveis de subministraments 

baixa un 5,5 per cent també, perquè s’ajusta a la realitat. Això és l’1 i mig per cent que 

paguen les empreses de gas, electricitat, per l’ocupació del subsòl. Paga a tots els 

ajuntaments un 1,5 per cent.  

El servei de recollida d’escombraries l’ajustem també a la realitat, 425.000 euros. Multes per 

infraccions tributàries i anàlogues, ho augmentem en un 25 per cent i passa a 20.000 euros, 

perquè ara tenim més capacitat amb la incorporació del nou advocat municipal de tramitar de 

manera més àgil i eficient totes les sancions. No estem parlant de les de transit, sinó 

tributàries i anàlogues. Utilització d’edificis municipals, creix, res, de 1.200 a 1.500 euros, un 

33,3 per cent. I la venda de samarretes i altres, això és nou, perquè no teníem la partida 

específica aquesta i no teníem la possibilitat, com a ajuntament, de vendre elements que 

poguessin ajudar les entitats, i ara ho incorporem.  

Al capítol 4, de transferències corrents, tenim les transferències de l’Estat, que és la partida 

més important, que creix un 1 per cent, passa de 850 a 868.500 euros. La Generalitat de 

Catalunya, un increment important que se situa en 219.700 euros, un creixement del 84,6 

per cent, bàsicament per la incorporació del PUOSC, del Pla únic d’obres i serveis de 

Catalunya, pel que fa a manteniment. La Diputació de Barcelona també se situen les 

aportacions en 138.000 euros, amb un creixement del 13,1 per cent. I el Consell Comarcal, 

un creixement del 24,6 per cent, sobretot en temes de Benestar Social, i se situa en 81.000 

euros. Falten els ingressos patrimonials, que passem de 206.000 a 220.000 euros, com hem 

vist abans, que és un increment del 6,8 per cent, i aquí bàsicament són dues partides 

només, el cànon de concessió del servei d’abastament d’aigua potable, que són 60.000 

euros, es queda igual, i com ja he dit abans, les instal·lacions provisionals a les platges, que 

és la licitació dels «xiringuitos», que passem de 145.000 a 160.000 euros. I això és tot pel 

que fa a l’apartat d’ingressos.  
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Pel que fa a les despeses, que lògicament, com sabeu, els ajuntaments tenen l’obligació de 

pressupostar de manera equilibrada, és a dir, no poden pressupostar dèficit, per tant, els 

ingressos s’han de correspondre amb les despeses, per tant, estem parlant d’un total de 

despeses per a aquest any de 8.815.240 euros, que es desglossen, entre ordinàries i 

extraordinàries, després ja entrarem en el detall de cada capítol, les ordinàries, pel que fa als 

capítols 1 al 4, i capítol 9, són 7.185.450 euros, que és un creixement del 2,4 per cent, i pel 

que fa al capítol 5, són 65.810 euros, que és un creixement del 4,5 per cent. El capítol 5 és el 

Fons de contingència, diguéssim la borsa d’imprevistos, per entendre’ns. 

 I pel que fa a les despeses extraordinàries, el capítol 6 d’inversions, que aquest any és on 

es destinen aquests majors ingressos que hem dit excepcionals, que tindrem per a aquest 

any, bàsicament el que fan és fer créixer de manera important el capítol d’inversions, de 

manera que passa dels 458.000 euros de l’any passat a 1.563.980 euros per a aquest any, 

que és un increment de més del triple. I el total lògicament ja l’hem dit, 8.815.240. 

Anem a veure el desglossament des d’un altre punt de vista més informatiu que no pas 

tècnic, perquè ens situem, com es reparteixen aquests 8.815.240 euros. En despeses de 

personal, no arriba al 30 per cent, és un 28,9 per cent. La part majoritària es destina a 

despeses corrents en béns i serveis, que és un 33,5 per cent.  

Un 0.6 per cent a despeses financeres, el pagament d’interessos i comissions bancàries.  

Un 12,8 per cent són transferències corrents, que són subvencions a entitats, i la partida més 

important aquí és GICSA, és a dir, GICSA, l’empresa municipal, viu dels diners que li dóna 

l’ajuntament a les transferències mensuals que li fa, que són de 827.000 euros, 

pressupostats per a aquest any, com hem vist a l’inici.  

El Fons de contingència és un 0,7 per cent. Són aquells 65.800 euros que hem vist abans.  

Inversions reals, aquest any és un 17,7 per cent del pressupost, 1.500.000 i escaig que hem 

vist abans.  

I passius financeres és l’amortització de crèdits, que són 500.800 euros per a aquest any, i 

suposa un 5,7 per cent del total, dels 8.800.000 i escaig. 

Seguim amb el desglossament. Anem a veure per capítols, les xifres del gràfic que acabem 

de veure ara, quina evolució han patit respecte a l’any 2016. Les despeses de personal... 

Després entrarem en el desglossament i l’explicació de cadascun d’ells. Les despeses de 

personal es mantenen pràcticament iguals, creixen un 1,1 per cent. És un increment de 

27.000 euros, passant de 2.525.000 a 2.552.000.  

Les despeses corrents en béns i serveis, que és el capítol 2, que és el capítol més important, 

creix en 90.000 euros, que és un 3,1 per cent, passant de 2.859.200 a 2.949.200 euros.  

Les despeses financeres, que són interessos bancaris i comissions bancàries, passa de 

45.000 euros a 55.000, 10.000 euros més, que és un increment del 22,2 per cent.  
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Transferències corrents, que són les transferències a entitats i a GICSA sobretot, passa 

d’1.098.100 a 1.128.450, que és un increment de 30.350 euros, la majoria del qual és 

GICSA, ja ho hem vist abans, que eren 27.000, i suposa un 2,8 per cent de creixement.  

El Fons de contingència l’hem ajustat una miqueta a l’alça, passa de 63.000 a 65.810 euros. 

És un 4,5 per cent més. 

I passius financers, passem d’una amortització l’any passat de 462.000 a 580.00 aquest any, 

que són 38.800 euros més, que és un creixement del 8,4 per cent.  

Total, que els capítols de despesa, anem a dir ordinàries, passa de 7.052.300 a 7.251.260, 

és a dir, 198.960 euros més, que és un creixement del 2,8 per cent.  

Si entrem en el detall dels capítols, tenim el capítol 1, de personal, que ja hem dit abans que 

eren 2.552.000 euros. Creix, només s’incrementa en 27.500 euros, que és un 1,1 per cent, i 

aquí les principals variacions vénen donades perquè s’ha d’aplicar un augment, tot i que 

encara no està aprovat definitivament per part de l’Estat, de l’1 per cent de les retribucions 

del personal. També hi ha un petit augment perquè aquest any iniciarem un procés de 

promoció interna en diferents llocs de treball, i el que hem pressupostat és a la Policia, on es 

promocionarà o es treballarà per a la promoció interna i la consolidació d’un sergent i dos 

caporals. Fins ara només teníem dos caporals, el cap de la Policia estava com a caporal, i 

entenem que pel volum de personal que té, doncs, i pels anys que porta, s’ha de 

promocionar el sergent.  

També un petit increment degut al reforç de la unitat tècnica. Aquí es preveu la contractació 

d’un tècnic en obra civil, a temps parcial, i també perquè dels arquitectes que teníem 

contractats externs també s’incorpora com a personal de l’ajuntament, i cobrarà per capítol 1, 

cobrarà nòmina.  

I després també hem hagut de pressuposta a última hora, una mica a corre-cuita, la 

substitució del secretari i interventor, el Sr. Simona, que com sabeu està de baixa, i 

previsiblement estarà de baixa fins que es jubili al mes d’octubre, o poc menys. Està bé, però 

requereix un tractament i repòs i, per tant, hem de preveure la seva substitució, i en el cas 

del nostre secretari i interventor, a diferència de molts altres treballadors, que quan estan de 

baixa t’estalvies la seguretat social, en aquest cas no, es paga íntegrament tot el sou brut i la 

seguretat social. Per tant, al cost salarial no tens cap estalvi, i com que n’hem de contractar 

un altre perquè la Generalitat ens diu que el Sr. Eduard Farré, que està fent de secretari 

accidental, no pot continuar com a secretari accidental sinó que n’hem de contractar un en 

previsió que la baixa serà més llarga, doncs, farem venir un secretari que es diu «acumulat», 

és a dir, algú que està treballant en algun ajuntament o algun ens local del país, que vindrà 

per les tardes. Segurament s’incorporarà a partir del mes de gener, i per tant, hem de 

pressupostar també aquesta partida. Això és pel que fa al capítol 1.  

No puja més perquè, a diferència de l’any passat, l’any passat vam tenir una despesa 

extraordinària en aquest capítol, que era el pagament d’una part que quedava, restant, de la 

paga extra de l’any 2012, que ja ho vam liquidar tot. Com que aquest any no tenim això ens 
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ho estalviem, però hi ha aquests increments. La suma de les dues coses, aquests 

increments menys el decrement de la partida de l’extra del 2012, fa que hi hagi aquest petit 

augment de 27.500 euros.  

Bé. Pel que fa a capítol 2, aquí hi ha un munt de partides que a la reunió que vam tenir amb 

cadascun dels grups ja vam estar analitzant, i que cadascun de vosaltres teniu el detall, 

partida per partida, l’evolució comparativa amb l’any 2016. Aquí només he posat les més 

significatives, que expliquen la variació total del capítol 2, de béns corrents i serveis, que se 

situa en 2.949.200 euros, la qual cosa suposa un increment de 90.000 euros respecte a l’any 

2016, que és un 3,1 per cent més.  

Això s’explica per la suma de molts petits ajustos a la realitat, creixements de partides com 

vies públiques, jardineria, conservació d’edificis, etcètera, que creix en 5.000 euros. 

Aquestes ja no les hem posades, us les dic ara. Les més rellevants són festes, que té un 

increment de 23.500 euros respecte al pressupost. Aquest ja hem crescut per sobre del que 

havíem pressupostat, perquè vam creure escaient fer una sèrie d’actes que quan es va fer el 

pressupost no estaven pensats però que els volem consolidar i, per tant, el que fem és, entre 

ajustar-los a la realitat del que vam viure i el fet que va ser la partida que més va patir les 

retallades i els ajustos en el seu moment, doncs, podent-nos-ho permetre, pensem que tenim 

prou diners i que val la pena, tenint tota la imatgeria festiva dels gegants, dels diables i 

demés, fer aquest increment pressupostari de 23.500 euros, que és un creixement del 35,3 

per cent, la qual cosa vol dir que se situa la partida en 90.000 euros l’any, que per a un 

municipi com Cabrera tampoc estem parlant de cap exageració, ni molt menys, eh? Venim 

d’un punt en què ens havíem ajustat molt, en la partida de festes. 

Fires aquest any té un increment de 15.000 euros perquè aquest any toca fer la Fira 

Iberoromana, quan respecte a l’any passat no l’havíem fet, sinó que teníem la Fira de la 

Pagesia i Medi Ambient, que té un cost molt inferior. Per tant, això és un increment del doble, 

concretament passa de 15.000 a 30.000 euros. 

També hi ha un increment de despesa de 12.000 euros, que serà també excepcional per a 

aquest any, que és de la recaptació de l’ORGT, que és l’organisme que recapta els tributs de 

la Diputació, és el que recapta l’IBI i tota la resta de tributs. Com aquest any l’IBI a recaptar 

ja hem vist pels ingressos que serà molt més elevat, doncs, també haurem de pagar aquesta 

taxa més elevada. L’any que ve, per lògica, això passarà de 12.000 a 3.000, perquè es 

redueix aquest increment de quatre anys a un any, doncs, també es reduirà en un 75 per 

cent la part proporcional d’aquesta taxa. 

Estudis i treballs tècnics creix en 10.000 euros, perquè tot i que aquesta és la partida on es 

pagava aquest arquitecte extern que us he comentat i passa a capítol 1, creix igualment la 

partida perquè estem pressupostant aquí l’estudi d’alguna urbanització que tenim pendent de 

desenvolupar, i per tant, bé, aquest any era un bon any per encarregar aquest pla de millora 

urbana, concretament del sector de Can Segarra, i això ho hem pressupostat en uns 31.500 

euros, penso, i això és el que fa que la partida passi de 55.000 a 65.000 euros, un 

creixement del 18,2 per cent. 
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La partida de gas, fruit que amb la nova concessionària de la piscina l’ajuntament deixa de 

pagar els subministraments energètics, doncs baixa en 20.000 euros. També la d’electricitat 

l’hem baixada en 20.000 euros. En el cas del gas, és una baixada del 40 per cent, en el cas 

de l’electricitat és menys. I també tenim un estalvi pel que fa al lloguer del local dels serveis 

socials, que eren 16.500 euros. Com que aquest any tenim noves oficines, doncs, són 

16.500 euros que ens estalviem i que podem destinar a altres qüestions. Bé, això és pel que 

fa al capítol 2. Insisteixo en què és molt més extens el capítol 2, eh?, surten un munt de 

partides però no us avorrirem amb això. 

Pel que fa al capítol 3, despeses financeres, ja ho he avançat una miqueta abans, puja 

55.000 euros, que és un creixement de 10.000 euros, 22,2 per cent d’increment, i 

bàsicament ve motivat per l’increment del 30 per cent en els interessos dels préstecs a llarg 

termini. Les comissions bancàries, per contra, les hem pressupostat a la baixa, i el total de 

les dues coses fa aquest increment de 10.000 euros.  

Pel que fa al capítol 4, que és transferències corrents, l’explicació de l’augment d’aquests 

30.350 euros, que suposa un 2,8 per cent, ve explicat en la seva majoria, com veieu, per 

l’increment, com ja hem vist al principi, del pressupost de GICSA, que passava de 800.000 a 

827.000. Per tant, aquests 27.000 euros és la gran part d’aquests 30.350 que creix tot 

aquest capítol, on estan incloses totes les aportacions a les entitats, consorcis, etcètera.  

El Fons de contingència passa dels 63.000 euros als 65.810 euros, que són 2.800 euros 

més, un 4,5 per cent. Això, recordo, és l’apartat d’imprevistos.  

El capítol 9, que és passius financers, aquest any toca amortitzar els préstecs contractats en 

el seu dia, 500.800 euros, que vol dir 38.800 euros més que l’any passat, per tant, un 8,4 per 

cent d’increment. Bàsicament el que amortitzem, d’aquests 500.000 euros i escaig, són, 

31.300 del sector públic, que és a la Diputació, i la resta són del sector bancari, 469.500.  

I anem al capítol d’inversions, que és el capítol que més creix, que és on destinem la totalitat 

de l’increment, o pràcticament la totalitat. Una part va a despesa, com heu vist, però 

destinem a despesa un import inferior al que quedarà consolidat quan desaparegui aquests 

ingressos excepcionals. Si els ingressos excepcionals per a aquest any són, per raó del que 

he dit, de la regularització cadastral, aproximadament uns 600.000 euros, estem destinant a 

despesa que quedi consolidada menys de 150.000 euros. Per tant, la resta va destinada a 

inversions. 

Inversions més importants que tenim. El total de les inversions reals és d’1.563.980, que vol 

dir 1.105.980 euros més que l’any passat, és a dir, un 241,5 per cent, eh?, més del triple. La 

més important que estem pressupostant? Tot i que és molt probable que aquest any no 

puguem iniciar, i, per tant, no hi hagi una despesa efectiva d’aquesta inversió, però que l’hem 

de tenir consignada perquè si no no podrem iniciar el procés de licitació i adjudicació de 

l’obra, és la rehabilitació de la sala La Maresme, que és la sala, l’antiga sala de teatre, de la 

qual estem pendents de tancar l’acord amb la cooperativa, ells ja tenen, a dia d’avui, 

l’esborrany que s’ha treballat a nivell dels dos equips tècnics, tant del de la cooperativa com 

el nostre, i esperem que a primers d’any, doncs, ens puguin donar una resposta, i tant de bo 
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ja sigui favorable, perquè el que hem fet és atendre les seves peticions quant a tot tipus de 

detalls que volien tenir, volien tenir-ho tot molt ben lligat, cosa que és molt normal i lògica, i 

així els hem anat a satisfer i, per tant, esperem tenir aviat el seu vistiplau. Així que ho 

tinguem, la Diputació podrà iniciar el procés de redacció del projecte. Quan estigui aprovat el 

projecte, es podrà licitar l’obra i iniciar-la. 

Aquí estem pressupostant 500.000 euros que tocarien en el primer any de l’obra, dels quals 

200.000 els posa la Diputació, però nosaltres hem de pressupostar la totalitat, eh? Recordeu, 

després veurem com es financen aquestes inversions, però d’aquests 500.000, 300.000 els 

posa l’ajuntament i 200.000 la Diputació, i a l’any següent també 500.000, dels quals 

300.000 els posarà l’ajuntament i 200.000 la Diputació. 

La segona obra, la segona inversió més important és la millora del centre urbà. Aquí el que 

estem pressupostant és una inversió urbanística en el centre, entenent el centre des de més 

o menys la Plaça del Sol fins la pista vella, on volem construir el que es diu «una plataforma 

única», és a dir, unificar la calçada amb la vorera per fer-ho més centre del poble: eliminació 

de pilones, col·locació de jardineres. També el mateix amb el carrer Vilardaga, perquè 

l’entrada a Cal Conde sigui més, no sé, bucòlica, si voleu, i més atractiva, i també la 

repavimentació del carrer Àngel Guimerà, per donar-li... En aquest cas no s’unifica amb 

plataforma única sinó que només s’arregla el paviment, però el que volem és donar-li un aire 

més de centre urbà. Evidentment, això no vol dir que sigui peatonal. Ho dic perquè hi ha gent 

que diu:«Ah, llavors què, no podran passar vehicles?» No, no, clar que podran passar 

vehicles, però el que volem és que sigui..., tingui un aire més de centre urbà. 

També la pavimentació de l’antic Camí del Mig, vella reivindicació, té un pressupost de 

114.000 euros, dels quals 45.000 els posa la Diputació de Barcelona i ja estan 

compromesos. La rehabilitació de Cal Conde en diferents aspectes, de temes d’electricitat, 

de seguretat, l’annex de la part del darrere. Total, 75.000 euros.  

Substitució de les dues màquines «deshumectadores» de la piscina municipal, que mai han 

acabat de funcionar bé des que es va cobrir la piscina, i que és una inversió que cal fer i que 

nosaltres ens vam comprometre, quan vam fer la concessió i tot el programa de la millora de 

l’eficiència energètica de la piscina, a què aquesta inversió la faria l’ajuntament, i ara és el 

moment de fer-la, perquè les màquines ja no poden esperar més. Això provocarà també un 

estalvi energètic i un millor confort per als usuaris de la piscina. 

El teatret o auditori, no em deixen dir auditori però perquè la gent ho entengui, sí, petit teatre 

de Cal Conde, de la part del darrere, on es fan espectacles i actes de petit format, doncs, 

també es rehabilitarà, amb un pressupost de 61.000 euros.  

Tenim l’adequació i enllumenat del Castell de Burriac. Això és un projecte presentat fa 

aproximadament un any a la Diputació de Barcelona, i la Diputació ara té previst treure un 

programa d’ajuts específics per a aquest tipus d’actuacions, està parlat amb el diputat 

delegat, i compromès, de moment de paraula perquè el programa encara no existeix, però la 

intenció és adequar el recinte del castell per fer-lo més accessible, arreglar alguns esglaons, 

coses que..., posar una barana, etcètera, i sobretot fer arribar l’escomesa elèctrica per tenir 
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el Castell de Burriac il·luminat permanentment, com a símbol que és del municipi i de la 

comarca. Pensem que és una inversió interessant, que aproximadament en un 80 per cent 

vindrà subvencionada per la Diputació de Barcelona. 

També tenim l’adquisició d’una trituradora de poda, que són 46.000 euros, també 

subvencionats en gran part per l’Agència de Residus de Catalunya. L’enllumenat del camp 

de futbol, que puja 36.000 euros, dels quals 15.000 euros els posaria la Diputació de 

Barcelona. També aquí és un compromís verbal, però que per poder-lo tenir ho hem de 

pressupostar. Si finalment la Diputació, pel que sigui, no ens donés els 15.000 euros, doncs, 

no tiraríem endavant aquesta, o ja veuríem si la tiraríem endavant i amb quines condicions 

aquesta inversió. 

Punt d’informació, que no és ben bé punt d’informació, és punt de recollida o punt de 

recepció turística a Can Benet, que puja 35.000 euros, dels quals també hi ha una aportació 

de la Diputació d’uns 18.000 euros aproximadament..., 13.000 euros.  

La creació de franges de prevenció d’incendis als contorns de les urbanitzacions, amb un 

ajut –aquest sí que és de 18.000 euros de la Diputació– de 34.000, puja la inversió a 34.230, 

dels quals la Diputació pagaria 18.000 i escaig.  

Camp d’esports. Això és la instal·lació d’un petit camp, diem d’esports perquè és tant de 

futbol com de bàsquet, de gespa artificial, que aniria ubicat al Mas Terrillo, on ara tenim dues 

porteries de futbol sala. Són d’aquests camps que estan instal·lant en molts municipis. Si 

algun dia hi aneu, n’hi ha un a tocar de la Riera d’Alella, al municipi d’Alella, baixant cap a 

Masnou, just a la sortida del peatge de l’autopista, i la veritat és que és un punt d’atracció per 

als joves, interessant, i que tenen molt d’èxit. Són camps reduïts, amb tanques perquè la 

pilota no s’escapi, i poden jugar tant a futbol com a bàsquet. Al final acaben guanyant els de 

futbol, però es pot jugar a bàsquet també. 

També tenim la instal·lació de tecnologia LED a l’enllumenat públic, per import de 30.000 

euros. Recordeu que vam fer una inversió que es va pressupostar l’any 2014, que era de 

20.000 euros, i Déu n’hi do els carrers que hem pogut il·luminar amb tecnologia LED amb 

aquests 20.000 euros. Amb 30.000 euros pensem que podem fer moltes coses, no només 

pels carrers sinó també alguna cosa anirà segurament destinada a equipaments públics, 

enllumenat interior.  

Pavimentació del carrer Doctor Fleming, que va quedar pendent quan es va fer l’obra del 

carrer Rosari. Es van destinar tots els diners al carrer Rosari per aprofitar per soterrar el 

cablejat, i es va quedar pendent de fer la pavimentació del carrer Doctor Fleming, que és 

l’únic carrer que queda per pavimentar després de l’obra que es va fer cap a l’any 2010/11, 

quan en un dels plans Zapatero, que es deien, Plan E, es van pavimentar set carrers del Pla 

de l’Avellà, es van repavimentar, després vam fer el carrer del Rosari, i ara quedaria el carrer 

del Doctor Fleming, 20.000 euros.  

I a la resta, hi ha un total de fins a 32 inversions, petites la majoria d’elles, que pugen un total 

de 233.250 euros.  
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Bé, pel que fa al finançament, com finançarem aquestes inversions, aquest 1.563.980 euros? 

Doncs, de tres maneres. Primer, demanant un préstec a una entitat bancària per import de 

500.000 euros, que és l’equivalent al que amortitzem. Per tant, com venim fent ja els darrers 

anys, allò que amortitzem ho contractem després via crèdit, per poder fer inversions, de 

manera que mantenim el mateix import d’endeutament i, per tant, en termes relatius baixa el 

nivell d’endeutament perquè pugen els ingressos.  

També ho finançarem amb transferències de capital, el capítol 7 d’ingressos, que són totes 

les subvencions que us he anat relatant: els 200.000 euros de la Diputació per a la sala de 

teatre..., no sé, tot el que us he anat relatant en l’apartat anterior. Ajuts de la Diputació 

sobretot, de la Generalitat, pel que fa a l’Agència de Residus de Catalunya, i del DARP, el 

Departament de Agricultura, Ramaderia i Pesca, que subvencionaven algunes de les 

inversions que hem vist abans. I sobretot, i aquí ve l’excepcionalitat d’aquest any, amb 

recursos ordinaris. Aquesta és l’excepcionalitat. El capítol d’abans també, perquè ja he dit 

que mai havíem obtingut tants ajuts de Diputació i altres administracions, però sobretot 

l’excepcionalitat ve pels recursos ordinaris, que generaran un estalvi net de 645.440 euros.  

Càrrega financera, que és un capítol que sempre analitzem per veure com estem en termes 

relatius. Bé, tenim, ja ho hem vist abans, interessos de préstecs, 52.000 euros, i 

amortitzacions de préstecs, 500.800 euros. i sobre els ingressos extraordinaris, de 

100.893.700 (?), vol dir que tenim un nivell d’endeutament del 7 per cent. És a dir, que dels 

ingressos ordinaris que té l’ajuntament, 7 de cada 100 euros els destina a amortitzar crèdit i 

pagar interessos de préstecs. 

Situació de la tresoreria. Per al 2017, el que preveiem és mantenir el nivell de pagaments 

com venim fent fins ara, a menys de 30 dies els pagaments a proveïdors, que apart que és 

obligatori per llei, nosaltres ho complim de manera folgada. Tenim una mitjana al voltant de 

15 dies. I sobretot la novetat és que per primera vegada en molts anys, jo no recordo si en 

els darrers deu anys alguna vegada s’havia fet o no, però podrem previsiblement –és una 

previsió– destinar una part del romanent de crèdit de l’any 2016, però això no ho sabrem fins 

que es liquidi l’any, serà cap al febrer/març, el podrem destinar a inversions que han de ser 

financerament sostenibles. Tenim pensada una, que li vaig comunicar a tots els grups, que 

és la pavimentació, perquè això s’ha de fer sí o sí, tard o d’hora s’haurà de fer, de la 

carretera de la Riera d’Argentona, la carretera que dóna al centre comercial. Que mirarem 

que hi col·labori el centre comercial, evidentment. Llavors, podrem destinar-ho a altres 

coses.  

I és possible també, com a previsió, que el romanent superi el cost d’aquesta inversió i, per 

tant, es pugui destinar alguna altra inversió que a dia d’avui no tenim pressupostada però sí 

que potser les tenim pensades, no? Vull dir que per primera vegada en molts anys tindrem 

aquest marge de maniobra per fer inversions sense haver-les previst en el tancament del 

pressupost.  

I això per què és? Doncs, clarament perquè la morositat, l’índex de morositat, ha baixat. Ha 

baixat en dos sentits: primer, s’estan cobrant coses que en el seu moment el seu pagament 

es va paralitzar degut a la crisi, i perquè els pagaments immediats i que no cal recórrer a 
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fraccionaments ni vies executives i demés, doncs, també estan creixent perquè, bé, sembla 

que s’està recuperant d’alguna manera l’activitat econòmica, i molta gent que ho havia 

passat malament ara, o no ho està passant tan malament o és menor el nombre de persones 

que ho estan passant malament des d’un punt de vista econòmic i, per tant, això fa que 

puguem parlar que la morositat ha baixat. Segurament ha passat d’un nivell que havíem 

parlat en el seu dia, de 12 i 13 per cent, a un nivell del 7/8 per cent. Això fa que el coixí que 

necessitàvem tenir, que era el romanent de tresoreria per cobrir aquest índex de morositat, 

doncs, ara hagi de ser menor i, per tant, una part d’aquest coixí, que és el romanent de 

tresoreria, el podem destinar a inversions.  

I per concloure, podríem treure moltes conclusions, però per resumir-ho de manera ràpida i 

acabar, doncs, parlar que tenim un pressupost, que el podríem qualificar com de continuïtat 

pel que fa a la despesa corrent, és a dir, no hi ha grans canvis, el més significatiu, si voleu, 

és el de la partida de Festes. Si algú volgués un titular, «Cabrera destinarà més diners a 

Festes», doncs, ja tenim el titular. Bé. Nosaltres considerem que és bo i acceptable. Però pel 

que fa a la resta, és un pressupost de continuïtat, amb petits ajustos, molts d’ells obligats, 

eh? Vull dir, quan l’Estat et diu: «Obligatori aplicar un 1 per cent d’increment als sous de tots 

els treballadors», doncs, aquest ja el tens, no? Com si hi hagués un increment d’IVA, 

hauríem d’aplicar-lo per nassos.  

Significar també, perquè per a nosaltres és molt important i no ens cansarem de dir-ho, que 

un any més és un pressupost que conté una congelació dels impostos i taxes. Repeteixo que 

és molt fàcil per a qualsevol governant, qualsevol equip de govern municipal, quan agafa el 

mandat, el govern d’un nou mandat, el primer any augmentar tranquil·lament els impostos, 

l’IBI sobretot, un 3, un 4, 5, un 6 per cent, no passa res, la gent et diu: «Fes-ho perquè així..., 

no passa res el primer any, la gent s’enfada una mica però al cap de tres anys ja no se’n 

recorden i tornen a votar.» Bé, doncs, a nosaltres no ens va donar la gana fer-ho, vam dir 

que preferim ajustar el que calgui abans que fer això, perquè entenem que és un moment, i 

avui un conseller ho deia per la tele i m’ha agradat molt, que és un moment en què tenim 

l’obligació de neutralitzar la pressió fiscal. Perquè tot i que he dit abans que sembla que hi ha 

una petita reactivació econòmica, segueix havent-hi molta gent que ho passa malament i que 

ve de passar-ho malament, i no es tracta d’augmentar la pressió fiscal. Llavors, aquesta és 

una premissa, és un compromís que nosaltres teníem adquirit, i un any més, per tant, l’estem 

aplicant. Per tant, és un pressupost que conté aquesta congelació d’impostos i taxes. 

És un pressupost també que compta, de manera excepcional, com hem dit abans, amb 

ingressos extraordinaris fruit de la regularització cadastral. Que destina justament aquest 

import excepcional a inversions i que, per tant, és un pressupost que conté un important 

volum d’inversions. Jo crec que fa molts anys que l’Ajuntament de Cabrera de Mar no podia 

invertir 1 milió i mig d’euros, com farà en aquest any. Que es manté el nivell d’endeutament, 

això també és important, s’augmenten les inversions sense augmentar l’endeutament, i que 

compta amb una major captació de subvencions, cosa que també és molt important per a 

nosaltres, perquè és un signe, entenem, de bona gestió. 
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Molt bé, doncs, dit això, agrair a tothom la seva atenció, i ara donem la paraula als diferents 

grups. Comencem pel regidor del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, el 

Sr. Daniel Meroño Lombera. Endavant. 

El Sr. Meroño manifesta que hola, bona tarda a tothom. En primer lloc, agrair l’explicació 

extensa que ens ha fet el regidor d’Hisenda respecte als pressupostos del 2017. També 

comentar que en el punt del ple, l’aprovació dels pressupostos de GICSA estan juntament 

amb els de l’ajuntament. No sé si podrien ser dos punts separats. Ho dic... Val. En la línia 

que un pot ser favorable i l’altre no, o a l’inrevés.  

(Veu de fons.) 

Val.  

El Sr. Alcalde manifesta que va com un annex, això no ho decideix l’equip de govern, ho 

decideix el secretari i interventor.  

El Sr. Meroño manifesta que pel que fa a GICSA, vull dir, hem revisat els comptes i els 

aclariments que ens han fet els consellers els últims dies, i la veritat és que no tenim res a 

dir, i aprovem els comptes de GICSA claríssimament.  

Quant als pressupostos municipals de l’ajuntament, el meu grup municipal ha fet importants 

esforços d’interpretació de la forma de treballar els pressupostos, així com el seu contingut, 

per poder abstenir-nos avui o, per què no?, votar a favor en el ple d’avui. Hi ha una realitat, i 

és que el regidor, en Jordi, ha reaccionat a les nombroses reclamacions per part meva, d’un 

servidor, per participar amb prou antelació en aquests pressupostos, tot convocant una 

reunió informativa personalitzada per a cadascun de nosaltres. La meva, per exemple, va ser 

el dia 30 de novembre. Aquesta reunió realment és purament de presentació del document 

dels pressupostos. És cert que aporta més informació que la de l’any passat, és més 

extensa, però també és cert que és pràcticament idèntica a la que avui ens ha mostrat a la 

resta. Hi ha petits matisos, augment de les inversions en els LED, les càmeres de 

videovigilància, però dos o tres matisos molt petits.  

Realment s’han fet molt poques modificacions després de... Quedem en aquella reunió que 

ens ho mirarem i que se’ns convocarà a una altra reunió a la setmana següent, que és la 

setmana del pont del 6-8 de desembre. Aquesta convocatòria no ha arribat, i no en tornem a 

parlar fins avui.  

El Sr. Alcalde manifesta que perdó, aquí hi ha hagut algun malentès. Jo no vaig dir que 

tornaríem a convocar-lo a una reunió, segur que no, eh? Que li enviaríem la documentació. 

La següent fase era... Jo estava obert, si hi ha qualsevol dubte o qualsevol tema en parlem, 

però que convocaríem una altra reunió segur que no. Segur. No en deuria interpretar bé, eh? 

El Sr. Meroño manifesta que bé, hi ha una fase de presentació de documentació, hi ha 

d’haver una fase d’anàlisi per part dels grups, la resta de grups municipals, i després una 

altra reunió per posar en comú, participar, dialogar i arribar a consensos. Aquí només hi va 
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haver la fase de presentació de resultats. I efectivament, fa unes setmanes se’ns va passar 

la documentació definitiva a aprovar avui al ple.  

És a dir, que tot i la voluntat, va mostrar una voluntat, hi ha poca cultura, hi ha poca tradició 

participativa quant als pressupostos a Cabrera de Mar, entenc que probablement de sempre, 

i no dubto que anys anteriors hagués sigut molt pitjor, però el fet és que a Cabrils, per 

exemple, des del mes de novembre, i és del seu polític l’alcaldessa, estan fent pressupostos 

participatius. Si no hi ha poca cultura participativa, hi ha poca organització participativa, i 

aquest mes de desembre, si ha sigut alguna cosa, ha sigut poc organitzat. I entenc que és 

un mes en què hi ha molta feina, eh? 

Tot i això, li haig de dir que per aquesta voluntat que vostè ha mostrat, si avui hagués 

presentat uns pressupostos normals, com els de l’any passat, l’abstenció estava assegurada, 

però avui s’estan presentant uns pressupostos, com vostè molt bé ha dit, històrics, i que jo 

crec que no ha pres ben bé la mesura de les conseqüències que pot tenir sobre els 

ciutadans, perquè al final, si l’autopista pagarà molt més, doncs, no em sap tant de greu, 

però sí que em sap greu que la gent hagi de pagar més.  

Començo pels conceptes menors que he cregut convenient destacar. Per exemple, les 

bases d’execució del pressupost. La base 12, nosaltres no estem d’acord amb què el límit de 

pagament a justificar i bestretes de caixa fixa sigui de 3.000 euros, nosaltres pensem que 

s’hauria de reduir a 1.000 euros. No sé, ja m’explicarà quins conceptes poden..., quins 

pagaments hi ha de bestretes o a justificar posteriorment, inferiors a 3.000 euros. És una 

proposta que fem, eh? 

Quant a ingressos, la base número 13, d’execució, que parla de la proposta de gestió, 

liquidació o recaptació d’ingressos, diu que aquesta pot ser aprovada per ple o pot ser 

aprovada per l’alcalde o per la junta de govern. Nosaltres pensem que ha d’estar sempre 

aprovada..., no és un «o» sinó que ha de ser pel ple municipal. O sigui, els ingressos d’un 

ajuntament pensem que han d’estar molt ben establerts, i si hi ha alguna modificació –ara 

entraré en el tema de les samarretes, de la venda de les samarretes– s’ha d’aprovar en ple.  

Quant als ingressos, bé, la venda de samarretes per a mi és un concepte que un ajuntament 

no ha de comptar com un ingrés, i més un ingrés de 2.000 euros. És ridícul. En tot cas, això 

es pot fer via una associació, alguna entitat del poble, però considero que una venda de 

samarretes no s’ha de preveure en un pressupost.  

Les aportacions, el tema de les inversions a la sala de teatre de la cooperativa. Jo això li dic 

per experiència, perquè quan treballava a Infraestructures, que venien els alcaldes amb 

convenis i papers així, escrits a mà, «tinc un conveni amb uns veïns, i vull redactar un 

projecte constructiu per a una estació d’autobusos», o el que sigui, a la primera reunió es 

deia: «Vostè què té?/ No, bé, m’han de signar, la setmana que ve signarem i tal.» I es 

tancava, aquell projecte anava a un calaix i es tancava per incompliment d’encàrrec, no 

anava enlloc. Això és gestionar malament el diner públic. Jo penso que vostè, fins que no 

tingui el conveni tancat amb la cooperativa, no pot pressupostar la reforma del teatre, i 

tampoc demanar finançament a entitats, a l’Administració supramunicipal. 
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Despeses. Bé, això ja li vaig dir que com a ingrés, com a inversió, perdó, ja li vaig dir a la 

reunió, això és l’únic que li vaig poder dir, que trobava a faltar un projecte de sostenibilitat 

ambiental, i la promoció de la salut. Crec que mens sana in corpore sano, la mens la 

promocionem molt, en cultura i festes, està molt descompensat el que són les inversions i les 

despeses respecte al medi ambient i la salut, i al final el medi ambient és salut. De la mateixa 

manera que aquest any s’ha fet el punt de recàrrega de vehicles elèctrics o s’ha fet la 

caldera de biomassa, jo trobo a faltar un projecte en la línia del pacte d’alcaldes per a la 

reducció de CO2, un projecte en aquesta línia. O, per exemple, un projecte de promoció de 

transport col·lectiu, o un projecte o una inversió de millora de la comunicació entre barris, 

que tant vam parlar d’altre dia en el document del Pla de joventut. 

Tot i així, insisteixo en què malgrat tots aquests detalls, aquests detalls ens haguessin portat 

el vot a l’abstenció, però hi votarem en contra. I el motiu del vot en contra l’argumentaré ara, 

a continuació. He estat buscant al BOE veure si, efectivament, la regularització cadastral ha 

sigut a petició de l’ajuntament o ha sigut d’ofici, i els he de reconèixer que sí, que ha sigut 

d’ofici. És una regularització la resolució de la qual, la que afecta a Cabrera, és del 2015, i 

obria un període que finalitzava el 30 de novembre d’aquest any. És a dir, que en el ple 

anterior, del 10 de novembre, on aprovem congelar l’IBI per al 2017, nosaltres no coneixíem 

les conseqüències d’aquesta regularització, però vostès sí que ho sabien. 

(Veu de fons.) 

Bé. Aquesta regularització, que s’està fent a tot el país i que es coneix, per a la gent, per si 

no ho sap, té fins i tot un nom, es diu «cadastrazo», i en paraules del Ministro Montoro, això 

serveix per ajudar els ajuntaments, que ho estan passant molt malament, per finançar els 

ajuntaments, eixugant el deute que puguin tenir, per ajudar-los en les despeses ordinàries 

dels ajuntaments i perquè puguin complir els requeriments de dèficit de les administracions 

públiques. Això ho ha dit el senyor Montoro, que per a això serveix la regularització del 

cadastre. Evidentment, estan sortint plataformes en contra a altres províncies de fora de 

Catalunya, o sigui que és una cosa que no només afectarà a Cabrera, està afectant tot 

l’Estat, i l’objectiu és un objectiu polític i és aquest, ho ha dit el senyor Montoro.  

Llavors, les conseqüències per a Cabrera? Les conseqüències per a Cabrera seran..., miri, 

jo havia apuntat aquí un augment de l’impost d’un 15 a un 20 per cent, i vostè ja ha dit que 

en Urbans serà un 23, per tant, m’he quedat curt, i en rústica un 48 per cent. És a dir, que 

algú que paga 400 euros passarà a pagar 500 euros l’any que ve. Perquè, no ens 

enganyem, les persones rebran un càrrec del banc en què posarà 500 euros de l’IBI, i a les 

persones els serà igual si és perquè la base imposable s’ha apujat o el percentatge s’ha 

apujat. I l’ajuntament no els ha ajudat gens. I és més, l’ajuntament no els ajuda i a sobre rep 

un ingrés de quasi 1 milió d’euros.  

Miri, li poso un exemple. L’any passat, l’Ajuntament de Mataró, un ajuntament que en aquest 

cas ha ajudat, va reduir els coeficients municipals d’1,26 a 0,53 per cent en immobles 

urbans, i tot i així, l’augment de l’impost va ser d’un 10 per cent. imagini’s si no haguessin 

reduït el coeficient. O sigui, reduir el coeficient vol dir que seguiràs ingressant, però no 

ingressaràs tant. La reducció del coeficient industrials, comercials i solars, va fer que l’impost 
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d’aquests fins i tot es reduís. La pujada mitjana a Mataró va ser del 3,75 per cent de l’impost. 

És a dir, que no només es poden tocar els coeficients, sinó que a més es pot tocar 

discriminadament industrial, solar, immobiliari, en funció dels objectius que tingui el municipi 

de promoció econòmica enfront, per exemple, els comerços enfront dels habitatges. Aquest 

ajuntament, i d’altres, apliquen bonificacions, exempcions, subvencions als contribuents més 

vulnerables perquè puguin assumir, la fiscalitat per una banda, i per estimular l’activitat 

econòmica per una altra.  

Per exemple, una altra conseqüència seria un increment de les plusvàlues. A l’Ajuntament de 

Mataró s’està ajudant en el pagament de les plusvàlues a aquelles famílies, per exemple, 

que transmeten als seus fills o als cònjuges la vivenda habitual si justifiquen una convivència 

prèvia de ix anys, em sembla que són dos o tres anys. A Cabrera de Mar, com vostè molt bé 

ha dit, el coeficient actual és del 0,87, per la qual cosa ens trobem en la zona alta del rang 

cadastral, que és entre el 0,4 i l’1,1. Per tant, vostè tenia prou marge per reduir. No serveis 

l’argument de no apujo l’IBI, ja que vostè el 2017 estava obligat a abaixar-lo. 

La següent pregunta és: cal utilitzar quasi tota la recaptació com a inversió, en una espècie 

de carta als reis mags avançats a cadascun dels regidors? No es pot reduir en benefici dels 

veïns primerament, amb aquesta reducció que comento, o no es pot fer servir per al que 

realment està pensat, que és per reduir el deute municipal? I més considerant que aquest 

2017 tindrem 418.000 euros de transferència de capital, que l’any passat no teníem, i que 

corresponen a unes aportacions de la Generalitat i a unes moltes aportacions de la 

Diputació. I no només és això, ara m’he apuntat això, ens acaba de dir que hi haurà un 

romanent de tresoreria que si diu que és superior a la inversió de l’asfaltat de la Riera 

d’Argentona, que estava valorat en 218.000 euros, està dient que hi ha un romanent de 

pràcticament 300.000 euros. És a dir, que som rics.  

El nostre posicionament és que no volem un ajuntament 1 milió d’euros més ric si és 

perjudicant la gent. I miri, si aquestes qüestions les haguéssim parlat amb antelació, ara no 

ens trobaríem en aquesta situació, i fixi’s en què és un tema molt bàsic, no és un tema de 

conceptes, i no depenien de si... Recordo que parlàvem que si estaven aprovats 

provisionalment o no, i si l’interventor ho havia aprovat. No, no, és un exemple claríssim de 

negociació política, a la qual li haig de dir, i ja acabo, finalitzo, nosaltres l’animem a què 

continuï i que millori en la negociació de pressupostos, i nosaltres estem oberts a parlar amb 

vostè de cara als pressupostos del 2018, però el nostre vot serà aquesta vegada en contra. 

El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Sr. Meroño, amb ànim només que positiu i constructiu, 

perquè de veritat que el més fàcil per a mi ara seria donar-li la paraula al Sr. Antoni Abel, li 

ho dic clarament, eh? Aviam, primer, em sap greu el malentès que vostè intèrprets que jo el 

citaria la setmana següent per a una altra reunió. Vostè em va dir que s’ho mirarien i que la 

setmana següent em diria alguna cosa. Vostè diu que estava esperant que jo li ho digués, i 

ens hem trobat el dia d’avui. Jo dic el mateix. Jo li vaig dir: «Quan us ho mireu, en parlem.» 

Esperava que vostè em digués, jo estic disponible sempre, i vostè sap que si vostè em diu: 

«Jordi, tinc un dubte, vull preguntar això o vull proposar això altre», en podíem parlar, perquè 

jo vaig mostrar aquesta obertura. També la meva sorpresa és la mateixa que la de vostè, 
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que ens hem trobat el dia d’avui, el Dani no ha dit res, això vol dir que està d’acord i que, bé, 

endavant. Val. Ara la sorpresa és que no. Però clar, la sorpresa és doble en el sentit que 

vostè té una sèrie de coses malenteses, que jo ara li indicaré, amb el propòsit no crític sinó 

constructiu que si un cop, com que la meitat dels seus arguments són fruit d’alguna cosa 

malentesa o d’alguna confusió, potser pugui modificar. És igual, vull dir... Ho dic per una 

qüestió de coherència, a mi, evidentment... Crec que allò lògic és un pressupost que no 

augmenta impostos i que destina els diners extraordinaris que tindrà a la millora global de la 

ciutadania en molts diferents aspectes, home, no sé, jo no li he de dir el que ha de votar, 

però la lògica em diu que estar-hi en contra és una mica, anem a dir, no del tot coherent, per 

dir-ho d’una manera entenedora i sense que ningú es molesti.  

Però, la primera cosa que vostè té malentesa: el tema de la sala de teatre. Diu que és 

gestionar malament. No, no, és que és al revés. Si això no ho pressupostem, no ho tenim 

consignat, mai ho podrem tirar endavant. No, no, és al revés. No, no, és que no és així, no 

és així. Amb la Diputació teníem compromès 200.000 euros per al 2017/2018, que arribat el 

cas poden ser 200.000 per al 2018 i 200.000 per al 2019, però nosaltres ho pressuposem 

ara. Que no els necessitem? Tranquil, això va via crèdit, no es demana el crèdit, els diners 

no es gasten i van a l’any que ve, per tant, on està el mal gastament de diners? És que no 

existeix, no existeix aquest mal gastament de fons que diu vostè. No existeix de cap manera. 

Si l’obra es comença aquest any, s’hi destinaran diners. Que no es comencen? No es 

destinaran diners. On està el mal gastament? No. Per tant, això demanaria que li constés 

com que vostè ha comés una..., bé, una interpretació errònia d’aquest factor.  

Després em diu que em va proposar, a les inversions, quan ho vam estar analitzant 

cadascuna d’elles, em va dir que trobava a faltar alguna inversió més en el terreny de la 

sostenibilitat ambiental i la salut, i jo li vaig referir totes les que hi havia. En aquell moment 

les podia tornar a mirar, però em vénen al cap els LED, que a més, ho hem augmentat 

respecte a quan vam parlar, de 20.000 a 30.000 euros, o sigui, ho hem incrementat un 50 

per cent. L’adquisició de la trituradora de poda és també un tema mediambiental, per a la 

millora del tractament dels residus orgànics, de les restes vegetals. Les dues 

deshumectadores és per a la millora de l’eficiència energètica de la piscina. La creació de les 

franges d’incendis és un tema mediambiental. L’enllumenat del camp de futbol, que seran 

LED també, és una millora de l’eficiència i d’estalvi energètic, per tant hi ha, Déu n’hi do les 

mesures que hi ha en el Pla d’inversions, referents al tema mediambiental. N’hi podria haver 

més? Segur, segur, sempre n’hi pot haver més, però també...  

Jo li vaig dir: «Bé, si n’hi ha alguna i m’ho concreteu, doncs, en podem parlar.» Que ara 

també li obro la porta, si hi ha romanent de tresoreria superior, en podem parlar, de quines 

inversions els agradaria que es fessin. Les portes estaven obertes en aquest sentit. No he 

rebut cap, ni de vostè ni de ningú, eh?, cap proposta, que se sàpiga, des que ho he 

presentat. Vaig fer la reunió individual, no rebo cap proposta fins que arribo al ple. Llavors, si 

quan tu fas una presentació amb bona voluntat obres les portes, «qualsevol dubte, ho 

comentem, qualsevol tema, digueu», i després arribes al ple i és «no», potser de cara a l’any 

que ve revisarem també el format, no ho descarto.  
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Regularització. Això és un altre tema que em sap molt greu dir-li que el té bastant mal entès. 

Sí. I el primer que vull fer és demanar-li, com a representant polític, la seva complicitat i el no 

ús d’aquesta qüestió com a arma llancívola política. No, li demano –esperi, m’ho contesta 

després, si us plau– en base a l’ètica i a l’honorabilitat que ens mereixem els polítics. Si 

utilitzem aquest tema, que és un tema imposat, que l’ajuntament no ha pogut dir-hi ni fer-hi 

res, que és inevitable, i que tal com vostè ho enfoca està donant a entendre que va contra 

tots els ciutadans. Jo li he dit que va contra aquells ciutadans que havien comés alguna 

irregularitat, i que hauran de pagar quatre anys, que vol dir que si tenia la piscina no 

declarada i la va fer fa deu anys, s’ha estalviat l’IBI de la piscina sis anys. Val? És així –és 

així. 

El Sr. Meroño manifesta que l’última regularització és del 2001 a Cabrera de Mar.  

El Sr. Alcalde manifesta que l’última revisió cadastral, vostè està barrejant revisió cadastral, 

que la revisió cadastral és l’actualització de preus, amb la regularització cadastral, que és la 

identificació d’irregularitats. Són dues coses diferents, ja ho he dit al principi. La revisió 

cadastral la insta l’ajuntament, d’ofici.  

El Sr. Meroño manifesta que és igual, des del 2001 no es mira res.  

El Sr. Alcalde manifesta que no és igual.  

El Sr. Meroño manifesta que de cadastre no es mira res, i hi ha molta gent que ha comprat 

vivenda des del 2001 fins avui.  

El Sr. Alcalde manifesta que són dues coses diferents. 

El Sr. Meroño manifesta que és que ho està plantejant com si la gent fos delinqüent, i la gent 

senzillament ha fet una compra d’habitatge. Hi ha molta gent que és per desconeixement. 

El Sr. Alcalde manifesta que ja he dit abans que és per desconeixement, ho he dit jo. Si ho 

he dit jo. He dit que és per desconeixement, segur, en la majoria de casos. Jo posaria la mà 

en el foc, no per tots però en la majoria, segur que és per desconeixement. Però una 

persona que per desconeixement es va fer la piscina fa deu anys i no sabia que l’havia de 

declarar al cadastre, doncs, mira, s’ha estalviat l’IBI d’aquella piscina, a veure, l’IBI de 

l’increment de la finca corresponent a la piscina, durant sis anys. Bé. A partir d’ara se li 

regularitza. Regularització vol dir això. Per tant, és un tant per cent dels propietaris, no la 

totalitat.  

El Sr. Meroño manifesta que l’ús polític, vostè parlava de l’ús polític.  

El Sr. Alcalde manifesta que llavors... Un moment, vostè diu que nosaltres ja ho sabíem. 

Sabíem que s’anava a instar aquest procediment, perquè ens van convocar l’any 2015 a una 

reunió a Barcelona a un munt de municipis, érem a la sala aquella, no sé, potser 50, 70 o 80 

municipis, no li sé dir, o 100, no ho sé, molts. Ens van explicar el que passaria, com es feia, 

per què es feia, les causes, les irregularitats, el procés, la taxa de 60 euros que paguen per 

la tramitació, que vindria una empresa i ho faria, en quin període, tot, tots el detalls. Però 



 
 

  

20 

 

evidentment, ni idea de l’import. Com coi anàvem a saber, si algú sabia que hi hauria 394 

irregularitats. Ni idea –ni deia. Com anaves a saber l’import? I a més, perdó, això es 

compensava fins el punt que no sabíem si sortiríem perdent, perquè això és un increment 

però hi ha un decrement, que no l’he explicat, i és que els terrenys, les finques que estaven 

en sòl urbanitzable, que tributaven per IBI urbana, ara passaran a tributar per IBI de rústica. 

Per tant, més baix. O sigui que hi ha un decrement. Per tant, qui s’atrevia, com es podia 

saber que hi hauria aquest increment? Això era imprevisible. Hi ha municipis, un municipi del 

Maresme que ha patit el mateix que nosaltres, Sant Pol, li és irrisori l’increment. Per tant, és 

impossible de saber. Bé, confiï una miqueta en mi.  

El Sr. Meroño manifesta que la majoria dels municipis són increments i considerables, i li 

estic dient que estan sortint plataformes i fins i tot en contra. 

El Sr. Alcalde manifesta que doncs, miri, jo no ho sabia, què vol que li digui? Li demano... 

El Sr. Meroño manifesta que i miri, l’ús polític... És que, aviam, som polítics.  

El Sr. Alcalde manifesta que no, però li demano que tingui una mica més confiança, jo 

seguiré treballant. Espero que quan hagin passat els quatre anys em vagi guanyant la seva 

confiança, que quan dic una cosa és perquè la sé, perquè si no la dic..., perquè si no la sé no 

la dic, dic que no. Quan jo una cosa no la sé, és que no la sé. I si li dic si us plau, cregui’m, 

perquè és així. 

El Sr. Meroño manifesta que sí, sí, jo el crec, però jo li he parlat del cas de Mataró. Això va 

ser una decisió política. 

El Sr. Alcalde manifesta que sí, ara entrarem en Mataró. Un moment, esperi –esperi– anem 

a pams, ho he pres nota de tot el que vostè ha dit, i li vaig contestant. 

Llavors diu que ja sabíem aquest import, i que l’ajuntament podria ajudar. Pregunto: com pot 

ajudar l’ajuntament? Vostè em treu el cas de Mataró, i em barreja una altra vegada el 

concepte de regularització cadastral amb revisió cadastral. Mataró el que ha fet és una 

revisió cadastral, que vol dir per a tots. Actualitzo el valor de totes les finques, com si 

Cabrera, que ara les finques estan..., s’aplica l’IBI del 0,874, que està una mica per sobre de 

la mitjana, sobre un valor de les finques de l’any 99, 99/2000, val?, i s’aplica a partir de l’any 

2001, aquest increment. Vull dir, si ara actualitzéssim el valor de les finques, segurament 

pujaria el valor cadastral de totes, perquè totes les finques de Cabrera valen més que el que 

valien fa setze anys, d’acord? Mataró va actualitzar, va fer la revisió. Quan fas la revisió, el 

que fas per compensar és baixar el coeficient, però tot i així surt un increment net, que vostè 

ho ha dit, del 3 i pico per cent. Per tant, Mataró sí que ha incrementat l’IBI, a efectes pràctics 

l’ha incrementat.  

Llavors, vostè diu que el que hauríem d’haver fet era, en aquest ingrés rebaixar l’IBI, val? No 

li negaré que ens ho havíem plantejat. Li explico quina és la realitat? Primer factor a tenir en 

compte: Cabrera no té un IBI alt, i qui digui això només el convido a què parli amb algun 

amic, familiar o veí de Vilassar de Mar, val?, poble amb el què estem a tocar, carrer per 
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carrer. O d’altres municipis de la zona. Dir que a Cabrera tenim un IBI alt és fals, radicalment 

fals, paguem un IBI del 0,874 per cent sobre un valor de les finques de l’any 2000, per tant, 

de ara farà 17 anys.  

Però clar, el segon factor pel qual vam descartar aquesta possibilitat, si ara baixem l’IBI, l’any 

que ve l’hem d’apujar.  

El Sr. Meroño manifesta que bé... 

El Sr. Alcalde manifesta que no, bé no. #. Bé. no –bé, no. Perquè si el baixés poca gent 

s’assabentaria i ningú diria res, i ningú ho valoraria, i quan el tornéssim a apujar per 

equilibrar-ho, llavors tothom el crit al cel. No, senyor Meroño, que ja som grans, ens afaitem, 

i... No. 

El Sr. Meroño manifesta que senyor Mir, aquí, quan parlo amb altres ajuntaments i parlen de 

les ordenances municipals, jo aquí no sé el que és, perquè aquí és que no es revisen les 

ordenances municipals, no es toquen les taxes, estem congelant les taxes, no hi ha activitat 

de modificació. I per què no es pot modificar un any i l’altre any es poden tornar a apujar?  

(Veu de fons.) 

Bé, veu –veu?  

El Sr. Alcalde manifesta que faci propostes... Perquè estan en un nivell adequat. Si les coses 

estan en un nivell adequat, sí que fem bonificacions, hem aplicat exempcions, hem aplicat 

bonificacions per a vehicles elèctrics i híbrids. Sí que hem tocat ordenances fiscals, clar que 

sí. 

El Sr. Meroño manifesta que a mi em sap greu que això ho estiguem parlant aquí i no en un 

altre àmbit de debat participatiu. Li llenço el guant al regidor de Participació, el futur regidor 

de Participació, però el meu vot polític, sí, el meu vot polític, és en contra. 

El Sr. Alcalde manifesta que esperi un moment, que no he acabat, no he acabat, eh?, però, 

de veritat, obert a donar-li les explicacions que calgui sempre hi he estat, eh?, i a més 

reiteradament. Si hi ha qualsevol dubte m’ho dieu, en parlem, etcètera. Bé. Però jo, en 

l’apartat aquest de la regularització, reitero la meva petició de la seva complicitat. Bé, vostè 

reflexioni, pensi-s’ho, perquè és el lògic i coherent, no voler aprofitar això com a arma. I ja 

està, res més.  

D’acord, donem la paraula al regidor del grup municipal d’Alternativa Independent Cabrera 

de Mar, el Sr. Antoni Abel.  

El Sr. Abel manifesta que bon vespre a tothom. Anem a veure. A mi m’agradaria aclarir 

alguna cosa abans de seguir abans de començar, m’agradaria aclarir alguna cosa abans de 

començar. 
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A veure, quan has dit les inversions, dius: «I 233.000 en inversions petites.» I després has 

parlat d’un romanent de tresoreria, i llavors has parlat de la pavimentació de la Riera 

d’Argentona i tal. Tot això està al mateix lloc, s’ha de sumar o com ho tenim això?  

El Sr. Alcalde manifesta que això està apart. Ho he avançat només perquè quan vam tenir la 

reunió, a cada grup vaig avançar que hi hauria la inversió aquella, la de la carretera 

d’Argentona, però ha sortit, no està en el 1.500.000 aquest. 

El Sr. Abel manifesta que però tenim aquí tota una sèrie d’inversions, i després dius: «Falten 

233.000 en inversions petites.» I clar, després parles de la resta. Al final, quant és el total de 

tot, sumat?  

El Sr. Alcalde manifesta que el total de les inversions? 

El Sr. Abel manifesta que clar, el total.  

El Sr. Alcalde manifesta que 1.563.980 euros. 

El Sr. Abel manifesta que 1 milió? El milió... 

El Sr. Alcalde manifesta que si ho té aquí, 1.563.980 euros. Això de la carretera d’Argentona 

va apart –apart. 

El Sr. Abel manifesta que més el romanent aquest... Val, val. 

El Sr. Alcalde manifesta que sí, sí.  

El Sr. Abel manifesta que era per aclarir això només. Val, gràcies.  

I després hi havia una altra cosa, perdona. Hi havia també aquí, tinc despeses, energia 

elèctrica –és que m’he adonat ara, perdona però és que... Posa 110.000. Llavors, a baix 

100.000 més. A veure, aclariu-m’ho. Un aclariment. És que m’he adonat ara. Rehabilitació de 

l’edificació, 110.000, i després, a sota, 100.000, Administració general.  

El Sr. Alcalde manifesta que no, perquè 110.000 és l’enllumenat públic.  

El Sr. Abel manifesta que i l’altra dels equipaments. 

El Sr. Alcalde manifesta que 110.000 a edificis i 100.000 enllumenat... No, 110.000 

l’enllumenat públic, 100.000 el d’edificis, que és el que baixa. 

El Sr. Abel manifesta que o sigui que és el d’edificis. Val. 

El Sr. Alcalde manifesta que clar, clar, és el que baixa l’estalvi del tema de la piscina. El 

d’enllumenat públic no ens atrevim a abaixar-lo, vostè ja ho sap, perquè encara que apliquis 

mesures d’estalvi energètic, no es tradueixen en estalvi econòmic. Mai. No sé com s’ho fan, 

però si al que aspires és a què no pugi el cost.  

El Sr. Abel manifesta que discrepo, eh? Ja podeu comentar-ho, jo no puc comentar-ho. 
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El Sr. Alcalde manifesta que bé, la realitat és aquesta. L’enllumenat és el que és, vull dir que 

no... 

El Sr. Abel manifesta que ara ho podem comentar. Bé, val, anem a entrar en detall. A veure, 

aquí, un dels ingressos que tenim és la taxa de subministraments, que abans els has 

comentat, que és el que cobrem o ens paguen per les instal·lacions d’electricitat, gas i... 

El Sr. Alcalde manifesta que per ocupació del subsòl, sí.  

El Sr. Abel manifesta que val. Són 110.000 euros. Home, jo crec que es podria destinar una 

bona part d’aquesta quantitat a soterrar línies elèctriques i tal, no? És que, mira, jo ni ho 

sabia que es cobrava això, de veritat. Era del govern però mai ho havia vist, i ara resulta que 

ho he vist i dic, ostres, si ho arribo a saber abans, segur que m’hi hagués posat, eh? 

Bé, les taxes, home, jo crec que s’han d’ajustar ben bé a la despesa real que tenim. I a mi 

m’agradaria, per exemple, saber si la taxa d’escombraries realment s’ajusten totes les 

despeses als ingressos que n’hi ha. I crec que això s’hauria de donar i que la gent ho hauria 

de saber. Jo no dic que ara... A mi em dóna la impressió que estem cobrant més del que 

s’ingressa, però, a veure, tampoc no... Em falta més documentació. 

Però clar, tenim, per exemple, el cementiri mateix, que, home, cobrem de taxa 8.000, i 

després resulta que la despesa és..., o sigui, posem menys. I la veritat és que no invertim 

gaire en el cementiri, i està bastant malament en algunes coses que s’haurien d’arreglar. En 

canvi, en això no es pensa.  

I el mateix passa amb altres ingressos que tenim, no?, per exemple, les guinguetes de la 

platja, la despesa de la platja, els ingressos que produeix i el que s’inverteix allà. Crec que 

això es podria millorar.  

I després una pregunta. Tampoc té molta importància, però... No és per la quantitat, és pel 

fet. El butlletí, i després posa «altres partides ciutadanes», resulta que s’incrementa en 3.000 

euros, i després, a més a més, en correus i missatgers, també hi ha un increment que no l’he 

sabut trobar per aquí però sé que hi havia un increment. I dic, home, si ara resulta que 

s’unifiquen tots els programes i es fa tot perquè no s’hagi d’enviar tant, i teòricament hi ha 

menys comunicació, com és que s’incrementa tot això? Només això. Potser resulta que és 

per la web, llavors, ja no dic res, però si és realment per a imprès, 3.000 euros més aquí no 

és que sigui molt però pots discutir-ho, però no veig que tingui molt de sentit.  

Bé, a veure. A les inversions. Aquí sí que... Jo, quan vam estar parlant, ja vaig dir que no 

estava gens d’acord amb gastar-se 215.000 euros que hi havia aquí previstos, a la Riera 

d’Argentona, per a l’accés al Carrefour, en absolut. O sigui, aquí algú més ha de cooperar. 

Nosaltres no tenim per què suportar això. La Diputació, Mataró o el Carrefour mateix, 

evidentment. Per tant... I clar, al final resulta que no està dintre del pressupost però ja ens 

deixa que possiblement es pot fer.  

També li vaig dir que en l’enllumenat el que havia pressupostat, o sigui, per reducció de 

despesa, per tant, inversió en LED, era molt poc, ha augmentat 10.000 euros. Amb 30.000 
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euros poc farà l’Enric, 30.000 euros per canviar enllumenat. Escolti, això és una misèria, això 

és una vergonya, perquè s’ha de pensar que és una inversió que després, tard o d’hora, es 

rebaixa, i no em digui que no rebaixa, perquè si es fa tot el canvi d’enllumenat i després no 

es fa la rebaixa que s’ha de fer de potència, perquè clar, si no es fa la rebaixa de potència 

seguirem pagant més, però si rebaixem de cent i pico, abans 250 que teníem, i rebaixem a 

40 o 50, home, tot això és rebaixa de potència, llavors sí que tindrem una rebaixa del terme 

fix. Clar, si només mirem el que ens estalviem pel LED, potser no, però tot plegat, sí. Llavors, 

és un estalvi real. I 30.000, això és una misèria, i segueix sent una misèria. A més a més, 

escolta, hem de mirar pel medi, és que és molt poc –molt poc. 

Clar, en contrapartida, resulta que després començo a veure que hi ha coses amb què 

al·lucino. A veure, de la piscina ens hem estalviat, però teòricament, jo estava al govern, 

s’aproximava la despesa de la piscina, entre gas i electricitat, als 80.000 euros –80-70.000 

euros. I ara aquí hi ha una rebaixa que, si arriba, són 40.000 o 50.000 euros, eh? Per tant, 

crec que això... I després, hem de fer una inversió de 72.000 euros més a la piscina. Escolti, 

aquí, en equipaments esportius, és un excés el que n’hi ha. En canvi, en altres coses, pel bé 

de tots i pel bé, no es gasten. O sigui, aquí sembla que es facin coses per fer maco. 

Per exemple, camp de futbol, enllumenat. Ara diuen que és en LED. Bé, val. Si realment ens 

suposa i s’ha fet el compte, a veure si surt més a compte canviar el LED del camp de futbol, 

o canviar LED de tota l’avinguda Onze de Setembre, és el primer que hem de mirar. Val? El 

primer que s’ha de mirar. Perquè aquí n’hi ha molts. I qui diu aquests, altres llocs on tenim 

aquests enllumenats, que tenen molts vats cada bombeta, de vapor de sodi. Per tant, a 

banda de dedicar-se aquí, poden gastar-se en un altre lloc. 

Home, un camp a Mas Terrillo de futbito? Home, està bé, està maco i està bé, home, però 

mentre tenim la carretera B-502, que baixa fins a Vilassar, sense enllumenat, home, per Déu. 

I gastar-se 30.000 euros en una gespa artificial per al camp de futbito, que no sé quanta gent 

hi anirà, home, això no ho trobo molt bé –no ho trobo bé. Si us plau, això no té lògica. 

Cal Conde. Em sembla bé que es gastin 75.000 euros i el que calgui per seguretat i per 

arreglar l’electricitat, que està evidentment malament. Ara, gastar-se 61.000 euros en 

l’auditori ja no em sembla tan bé –no em sembla tan bé. Trobo molts diners per arreglar 

aquest teatret del darrere. 

Bé. És lamentable que amb aquest pressupost, amb tots els diners que es gasten i totes 

aquestes inversions, ni un euro en carrils bici; ni un euro. Coses que estan als seus 

programes, eh?  

Bé. Per acabar, jo tampoc em vull estendre més perquè... En aquest pressupost hi ha una 

falta d’equitat tan a nivell d’inversió –tant a nivell d’inversió– com a nivell de tractament del 

diferents indrets del poble. Total. Malgrat l’increment que hi ha hagut d’ingressos, a més a 

més, no es rebaixa ni un duro. O sigui, tot el que amortitzem ho tenim a crèdit una altra 

vegada. Home... 
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I evidentment, ja li vaig dir que nosaltres a la rehabilitació de La Maresme estem en contra i 

estarem sempre. Evidentment, amb totes aquestes inversions, podria acceptar i podríem 

votar a favor d’aquests pressupostos si miréssim només els ingressos i despeses, però no 

podem acceptar aquests pressupostos amb aquestes inversions tan elevades, pel que he dit 

anteriorment. O sigui, ho sento molt però votarem en contra d’aquests pressupostos. 

El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Li comentaré alguna de les coses que ha dit, senyor 

Abel, perquè quedi clar les diferents maneres de pensar en alguns casos, no? I també per 

aclarir-li alguna cosa que també penso que vostè, no és que tingui mal entesa, però que no 

ha acabat de pensar en la globalitat. 

El tema de taxes, i concretament el tema del cementiri, no ho ha de comparar només amb la 

despesa corresponent al capítol 2, sinó que s’ha de pensar en la despesa de personal 

associada, val? Si estem cobrant del cementeri, poso per cas, eh?, quant és la despesa que 

va associada al cementiri? Deu mil euros.  

El Sr. Abel manifesta que 10.000 euros d’ingressos. Bé, actualment 8.000, no sé per què ha 

baixat de 10.000 a 8.000. 

El Sr. Alcalde manifesta que 8.000, val? I d’ingressos 8.000 cobrem. I pressupostem una 

partida de despesa en capítol 2, per exemple de 5.000, a això li hem de sumar el cost del 

personal, del vigilant, que cada diumenge va al cementiri unes hores. 

El Sr. Alcalde manifesta que no li discuteixo, dic que hem de gastar-nos realment i fer les 

reparacions que s’han de fer. 

El Sr. Alcalde manifesta que clar. I les reparacions de GICSA i la part proporcional de les 

tramitacions administratives, de la unitat administrativa. Vull dir que el càlcul exacte d’una 

taxa és, bé, ens passaríem hores, eh? I el tema de la brossa, igual. Va per tots. 

El Sr. Abel manifesta que jo li dic que al cementiri li cal un bon repàs.  

El Sr. Alcalde manifesta que vull dir que s’ha de tenir en compte molts cops, això ja ho 

havíem discutit moltes vegades i ens oblidem del personal.  

Bé, després, l’augment de 3.000 euros de la partida de Comunicació i Participació 

Ciutadana, és perquè el regidor, que serà nou regidor de Participació Ciutadana a partir de 

l’1 de gener de 2017, l’Enric, em va demanar que, amb bon criteri, pressupostéssim una 

quantitat, perquè si després vol fer alguna cosa, com que no hi ha pressupost, doncs, no la 

pots fer.  

Es pressuposta, i si es fa es podrà fer, i si no es gasta doncs sobraran 3.000 euros. Però 

aquest és el fet.  

El Sr. Abel manifesta que a veure, que no d’això, era una pregunta eh? No tinc res... 
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El Sr. Alcalde manifesta que no, no, per això li aclareixo. I el tema dels missatgers és un 

ajustament a la realitat. Bé, està pressupostat, o han apujat el preu, o enviem més coses, no 

ho sé. O hem d’anar a buscar més coses. 

El Sr. Abel manifesta que teòricament s’envien menys. 

El Sr. Alcalde manifesta que no ho sé, però la realitat , pressupostem ix i surt ix més vint. 

Doncs, l’any següent has de pressupostar ix més vint. Sempre i quan aquests vint estiguin 

consolidats, a no ser que hagi estat una cosa excepcional. Però un cop analitzat, es va 

considerar escaient incrementar-ho i ajustar-ho a la realitat. 

El tema dels LED. Aquí, ostres, em sap greu, perquè a més, fent això tan a prop de Nadal, 

vull armar-me de bondat, per dir-ho d’alguna manera. Està segur vostè, senyor Abel, que és 

la persona més escaient per criticar que invertim 30.000 euros en LED, i qualificar-ho de 

misèria i vergonya. 

El Sr. Abel manifesta que jo crec que s’ha d’invertir més. Perdoni, jo he demanat sempre 

més per fer LED, el que passa és que no hi havia. 

El Sr. Alcalde manifesta que senyor Abel, vostè, com a regidor d’Obres i Serveis, va 

pressupostar només un any una inversió de 20.000 euros, que a més a més va ser l’any 

2014, i que no es va executar fins a meitat del 2015 perquè no hi havia manera que vostè es 

gastés aquells 20.000 euros, li vam haver de posar el bolígraf a la mà perquè signés la 

comanda. Home, senyor Abel, per favor, i amb tot el «carinyo». No ho qualifiqui de misèria, 

clar. 

El Sr. Abel manifesta que a veure, primera: es va fer així perquè els LED en aquell moment 

estaven alts, i estaven baixant. Perquè si ho hagués fet en aquell moment, quan vaig tenir la 

inversió, no haguéssim pogut fer quasi res. O sigui, no retregui això de quan jo havia estat al 

govern, perquè precisament si una cosa he recriminat és que sempre el pressupost d’Obres 

Públiques és una misèria, perquè 90.000 euros és poquet, que la de jardins és poquet, i que 

en inversions, que es rebaixi en deute, no es fa el que s’ha de fer.  

I ja li deia quan estava en el govern, o sigui, no és ara. Clar, és que el preu... Pregunti quant 

valia una bombeta de LED d’aquestes que posem ara, i quant valia en aquell moment. 

El Sr. Alcalde manifesta que sí, sí, és una tecnologia que, com tot, tendeix a abaixar el preu. 

Es diu economies d’escala, això fa que baixin els preus. 

Un altre aclariment: la rebaixa de la piscina, diu que era el cost de 80.000 euros, que si ara 

ens ho estalviem per què només pressupostem una rebaixa de 40. Perquè ja pagava la 

meitat. La piscina, pel conveni que hi havia del pàdel, ja estava pagant la meitat. És per això. 

Després, pel que fa a la crítica que si fem coses per fer-ho maco, miri, és una qüestió de 

prioritats, però jo, de veritat que durant tot l’any estem obert a què si vostès consideren que 

hi ha... O sigui, les inversions que es pressuposten i que s’aproven no són les que proposen 

els regidors, els regidors són els que tenen més coneixement directe de les necessitats, però 
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estem absolutament oberts a parlar i tractar, i a arribar a acords si ho trobem escaient, 

perquè l’aportació d’idees és oberta a tothom, de qualsevol cosa al llarg de l’any, no els 

quinze últims dies abans de l’aprovació del pressupost, sinó que si de cara al 2018 vostè ens 

proposa «escolta, hauríem de fer tal cosa», podem mirar-ho, podem buscar subvencions, 

podem valorar-ho i, escolta, en el seu dia no ens amagarem, ni molt menys, de dir que va ser 

una proposta del senyor Antoni Abel, com hem fet moltes vegades en molts temes. Vull dir 

que hi estem oberts. Les inversions que es pressuposten són fruit d’una anàlisi, d’una 

priorització, però fruit d’haver escoltat les necessitats, de conèixer les necessitats, d’haver 

escoltat molts veïns, d’obrir el camp visual per veure què es fa en altres municipis... És fruit 

de tot això, però també de les aportacions que es puguin fer des de l’oposició. 

El tema de... Bé, li sembla exagerat el teatret de Cal Conde. Doncs, a mi no, em sembla molt 

escaient, i com a complement a l’escola de música i perquè es puguin fer actes de petit 

format de manera digna, i perquè es pugui assajar, em sembla fantàstic.  

I la rehabilitació de la sala La Maresme, bé, doncs, s’erigirà vostè com a possiblement únic 

cabrerenc que no està d’acord amb què l’ajuntament del seu municipi, en lloc de fer tot el 

que han fet els ajuntaments del voltant, gastar-se 2 o 3 milions d’euros per fer una sala nova, 

una megasala amb 300 butaques, que després no saben què fer per omplir la meitat, doncs, 

faci una cosa més ajustadeta a les necessitats, i que a sobre reverteixi en una millora 

urbanística perquè millora el centre urbà de Cabrera, el centre històric, permet mantenir un 

edifici emblemàtic, i recupera una part de la seva història. Bé. nosaltres valorem això. 

El Sr. Abel manifesta que i requereix un canvi de planejament urbanístic, segons el POUM.  

El Sr. Alcalde manifesta que sí, sí, però això està parlat. 

El Sr. Abel manifesta que i els aparcaments que hi havia hauran de desaparèixer també.  

El Sr. Alcalde manifesta que res és perfecte, però això és un petit canvi, el tema de 

l’aparcament. 

El Sr. Abel manifesta que no, és clar, és que s’ha de pensar en la gent que viu a les 

urbanitzacions, la gent que no viu al centre, i els que vivim a altres indrets que no sigui el 

centre de Cabrera, el rovell de l’ou. Aquest és el problema. 

El Sr. Alcalde manifesta que senyor Abel, qui ve al centre de Cabrera pot aparcar aquí i 

caminar 200 metres, que és preciós i amb unes vistes fantàstiques. 

El Sr. Abel manifesta que és que d’aquí a quatre dies aquí no hi haurà aparcament tampoc. 

És que... 

El Sr. Alcalde manifesta que com que no hi haurà aparcament? 

El Sr. Abel manifesta que home, clar. És que quan es fa qualsevol acte, aquí no es pot 

aparcar.  
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El Sr. Alcalde manifesta que això no és cert. 

El Sr. Abel manifesta que quan es faci aquí una mica de... 

El Sr. Alcalde manifesta que difícilment a Cabrera algú aparca a més de 50 metres del lloc 

on vol anar, i de manera gratuïta. 

El Sr. Abel manifesta que escolta, espera’t que es desenvolupi el tema de Cal Conde, i ja 

veuràs tu llavors on haurem d’aparcar.  

El Sr. Alcalde manifesta que hi haurà aparcament també, s’obre un carrer en què es creen 

places d’aparcament exteriors... 

El Sr. Abel manifesta que clar, un carrer amb entrades i d’això, que seran quatre places, i la 

gent... Bé, en fi, és igual. Cada vegada aquí hi haurà més problema d’aparcament, en el 

centre. Això està més clar que l’aigua. 

El Sr. Alcalde manifesta que bé, és el seu parer i l’hem de respectar, però insisteixo en el 

tema de propostes. Les propostes són benvingudes. 

El Sr. Abel manifesta que i respecte al tema de l’auditori, respecte a l’auditori, jo no és que 

estigui en contra de l’auditori, que s’arregli, el que sí que crec és que hi ha altres prioritats 

per sobre, com per exemple l’enllumenat, i ho poso com a exemple, dels molts que n’hi ha, la 

B-502. I això es podria fer. I aquests diners, i alguna altra cosa més que es podria fer, es 

podrien destinar uns diners, encara que siguin d’aquests de plaques solars, igual que s’han 

posat aquí dalt, a... Ens gastem els diners en això... 

El Sr. Alcalde manifesta que no, no, és una bona proposta i és un tema pendent, el tema de 

l’enllumenat de la B-502. Està bé, és una bona proposta. Jo recullo el guant, molt bé, sí, sí, 

però ho pot proposar en positiu també, és el que vull dir, eh? Ho mirarem. L’Enric ara rep 

l’encàrrec de mirar a veure què costaria...  

El Sr. Abel manifesta que ens gastem els diners en això, o ens gastem els diners posant 

l’enllumenat a la B-502? Això li pregunto.  

El Sr. Alcalde manifesta que ara decidim que ens ho gastem en això, perquè l’altre no ho 

hem valorat. Però ho valorarem de cara al futur. Mirarem subvencions i ho mirarem. 

El Sr. Abel manifesta que ens podem replantejar el nostre... En aquest cas no li podré votar a 

favor.  

El Sr. Alcalde manifesta que home, ara no ho canviarem, senyor Abel, perquè això va al 

document, però això no ho canviarem. 

El Sr. Abel manifesta que el que sí, parlant que li doni idees, home. I si ens hem de gastar 

diners a la carretera, la Riera d’Argentona, home, penseu en un carril bici. Penseu en un 

carril bici.  



 
 

  

29 

 

El Sr. Alcalde manifesta que sí, home, sí, es poden fer moltes coses, sí. 

El Sr. Abel manifesta que perquè, clar, aquí parlem de voreres, en el que ens vau donar 

parleu de voreres, parleu d’asfaltat, però no es pensa en carril bici, i per allà pot passar un 

carril bici perfectament.  

El Sr. Alcalde manifesta que senyor Abel, vostè sap que aquest ajuntament ha fet més 

metres de carril bici que ningú. 

El Sr. Abel manifesta que escolti, jo li estic parlant ara de concretament aquest tram, perquè 

jo en el seu dia ja els vaig dir que allà havíem de..., i en el nostre programa hi és, que s’havia 

de fer, i algú més també va dir-ho, i ja està. Jo li dic... El que passa és que quan es dóna la 

informació, no es posa. Si ho haguessin posat aquí, li diria, ostres, té raó, ho han posat aquí. 

Però és que no hi és, per això li dic.  

El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, entesos. D’acord, gràcies. Donem la paraula al regidor 

del grup municipal de Gent per Cabrera. Sr. Antoni García Lozano. 

El Sr. García manifesta que sí, bona nit. Perquè no sigueu crítics amb el meu to de veu, avui 

el poso recte, eh? Bé, nosaltres el que intentarem amb aquest pressupost és entrar més en 

el fons que no en partides, no? Valorem molt les seves conclusions finals. El que també 

penso que és molt important, quan un ja comença a presentar un pressupost, és dir quins 

criteris són els que condueixen a elaborar el pressupost: criteris d’ús, criteris d’eficiència, 

val? Nosaltres el que sí li volem dir, amb les intervencions d’abans, és que compartim 

aquesta regularització, la compartim. No hem pogut col·laborar amb el disseny de les 

inversions que ens va proposar vostè fa quinze dies, perquè pensem que un pressupost 

d’aquest volum requereix plantejaments superiors de quinze dies, no ens atrevim a planificar 

en quinze dies amb uns criteris coherents i d’eficiència, però sí que valorem el que vostè ha 

iniciat aquest exercici, de presentar-nos el pressupost amb antelació i comentar-lo, eh? Si 

l’any que ve ens ho pot fer amb una mica més de temps, segurament podrem ser útils. No li 

dic des de la crítica, li dic que si vostè que col·laborem, ens ha de col·laborar amb què li 

puguem col·laborar nosaltres. 

Dit això, nosaltres anem a intentar, farem una anàlisi amb molt poques xifres. És una anàlisi 

que pot tenir error. Hem dividit el pressupost de les inversions en diferents criteris, el 

d’eficiència energètica, el de medi ambient, el de vialitat, i li hem intentat donar un 

enfocament diferent. Si li sembla, comencem. 

Del que sí parlaré molt és de quins criteris són els que haguessin reeixit pel pressupost fet 

per nosaltres. No analitzarem en què haguéssim invertit perquè no hem tingut ocasió. Vostès 

sabien possiblement molt abans d’aquest volum, del que disposaven, i possiblement han 

pogut fer el que avui ens han presentat, o ens van presentar fa quinze dies, no? 

Nosaltres pensem que el pressupost ha d’obeir a una planificació global de, com a mínim tot 

el mandat, sobre el 70 per cent de les inversions d’aquest mandat. I això fa que durant els 

quatre anys de cada mandat, o superior al mandat, un vagi invertint-hi. No poden ser fruit de 
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la improvisació. No dic que jo aquí ho vegi, eh?, no, no, jo dic únicament el nostre criteri, no? 

La improvisació i la necessitat de demostrar que ja es fan coses poden portar..., no poden 

ser mai protagonistes d’un pressupost.  

També l’eficiència em sembla que ha de precedir la confecció del pressupost. Després 

parlarem d’alguns exemples, del que entenem que és eficiència per a nosaltres.  

També valorar la conjuntura i els tipus d’interès, per analitzar el possible endeutament a mig 

termini, i quin risc hi hauria al cost de les inversions futures, si s’aprofiten conjuntures.  

També els criteris d’eficiència i necessitat per a mi han d’estar per damunt de perseguir 

rèdits electorals. Pensem que cal establir un rànquing de necessitats, valorant el nombre 

d’usuaris de les inversions, si és que es pot mesurar. I en definitiva, tenir clar què està 

primer, el camp de futbito, per exemple, o potenciar l’eficiència energètica municipal, sense 

ser crític amb el camp de futbito, sinó que potser algú està davant d’aquest camp, i pensem 

que per a la gent que faci esport és molt necessari. Però sempre pensem que si definim un 

rànquing, segurament que el camp no està davant d’una potenciació o d’una millora 

energètica. 

L’eficiència energètica municipal s’està emportant en aquest moment, l’eficiència energètica 

directa, al voltant d’un 2 per cent del pressupost, mentre que les inversions en manteniment 

d’equipaments esportius i altres s’està emportant al voltant del 10 per cent.  

En aquest moment, com hem compartit en alguna ocasió, l’equip de govern no disposa d’una 

planificació, sigui ja heretada o dissenyada en l’actual mandat, compartida amb la resta de 

grups, que permeti al ciutadà de Cabrera pensar que els seus impostos s’estan invertint de la 

forma més eficient possible. Nosaltres no fem cap diferència entre una subvenció i una 

aportació directa de l’ajuntament, perquè tot té una procedència fiscal, i per tant, el fet 

d’administrar una subvenció requereix una anàlisi profunda, com l’aportació municipal.  

Tenir rigor en les inversions no ens pot portar a traslladar una carpa fa aproximadament 3, 4 

anys, instal·lar-la, si no m’equivoco, en una zona verda, que, per tant, té data de caducitat. 

Adequar unes instal·lacions, i 4 anys després pensar en invertir en un equipament, amb un 

destí similar, i invertir 500.000 euros en una propietat privada. Jo no hi estic en contra, el 

nostre grup no està en contra de la sala La Maresme, sinó que en algun moment jo havia 

sentit aquí, en el ple, quan venia potser de públic, que no invertia en les runes de Ca l’Arnau 

perquè era una propietat privada. Quina diferència hi ha entre un fet i l’altre?  

Després dels 3 mesos d’haver construït la Comissió de Patrimoni, a instància del nostre 

grup, i el que vaig a dir ara no ho dic des de la crítica sinó des d’un convenciment personal, 

la manca de lideratge de l’equip de govern fa que no hi hagi cap plantejament prou 

consistent sobre la taula que permeti començar a adequar els actius immobiliaris, d’acord 

amb els destins globals previstos pels mateixos. Això provoca que únicament es destini al 

voltant del 9 per cent d’aquest pressupost a Cal Conde, a Can Bartomeu i a Can Modolell, i 

mentre tant, el deteriorament d’aquests actius està continuant, i els costos de rehabilitar 
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lògicament creixen, perquè l’economia està millorant un pèl, amb la qual cosa, els costos 

s’estan encarint.  

El nostre grup comparteix la idea que es modernitzi l’entrada del poble, i tant, a tothom li 

agrada veure les coses maques, a mi també, i al nostre grup igual. També el nostre grup 

comparteix que s’il·lumini el castell, qui no ho compartirà, no? Modernitzar i il·luminar potser 

ho compartim, però aquests aspectes no poden endur-se un 15,69 del pressupost, o un 15, 

perquè com que vostès han modificat algunes dades a última hora, no les hem tingut 

presents, eh? I la recuperació dels actius que hem indicat abans, endur-se un 9 per cent. 

L’únic plantejament que pot portar a entendre una decisió d’aquest tipus és la de recollir i, 

permeti’m, li dic amb el cor a la mà, i pot ser diferent, eh?, és la de recollir rèdits electorals.  

Senyor Mir, millorar una planta de Cal Conde és per a nosaltres més necessari però menys 

visible que modernitzar l’entrada del poble. La vistositat no pot passar mai davant de la 

necessitat, i menys en aquest cas, que l’entrada del poble és actualment molt digna.  

No ens estenem més perquè penso que ja han quedat clar una mica els nostres criteris, 

senzills i planers. El que hem manifestat ens portaria, sobre la taula, si forméssim... El que 

hem manifestat, perdó, seria el que li comentaríem si forméssim part del seu equip. No li 

càpiga dubte, no hem fet demagògia amb el que estem parlant nosaltres, eh?, perquè 

segurament que en alguna xerrada individual i informal amb algú de vostès, jo personalment 

parlo una mica més amb l’Enric, i una mica hem fet plantejaments una mica similars. Vull dir 

que no estic dient res que no hagués dit a nivell privat. No formar part del seu equip ens 

permet no estar sotmesos a la disciplina de vot, i a nosaltres ens portaria a votar en contra, 

però ens hi abstindrem, amb l’objectiu que aquest fet possibiliti que l’equip que ja governa i el 

que no ho fa puguin incrementar el nivell actual de treball conjunt, perquè penso que el poble 

ho necessita. 

I aquí acabem. De veritat, si han vist demagògia, no hi és, eh?, l’hi puc assegurar. 

El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, Sr. García, gràcies. Voldria aclarir-li alguna cosa.  

El camp d’esports, que pot semblar... És veritat, eh?, que dit això pot semblar..., calia? 

Aviam, a Cabrera, si ens fixem en el centre, si us fixeu en el Pla de l’Avellà, a part d’uns 

parcs i uns espais públics fantàstics, hi ha dues pistes poliesportives, una de futbol sala i una 

de bàsquet. Aquí tenim, de bàsquet, la pista vella, però els nanos que abans anaven a jugar, 

quan volien xutar, hi havia dues porteries, potser molta gent no ho sap, que estaven al costat 

de l’skate, on ara hi ha les pistes de pàdel, ara no poden anar enlloc, i van al Mas Terrillo. 

Per tant... I juguen de manera una mica precària, perquè allò està sense delimitació, fa 

pendent, l’herba no sempre està a l’alçada en què ha d’estar, hi ha pedres... Bé, pensem que 

és una manera d’aprofitar aquell espai, que és l’únic espai, recordem-ho, l’únic terreny públic 

destinat a equipaments que no està ocupat a dia d’avui, i, per tant, pensem que per una mica 

de diners és una bona actuació, crear un centre de trobada per a infants i joves allà.  
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Vull dir que si ho pensem bé, no és una qüestió tan supèrflua. Que en trobaríem altres potser 

que algú pot considerar més necessària. Sempre, això, com en tot, evidentment, eh?, no li 

nego.  

Pel que fa a l’eficiència energètica, jo he fet ràpidament un recàlcul, quan estava al mòbil 

estava fent servir la calculadora, no vull que ningú es pensi que estava mirant el mòbil. A mi 

em surt un 9,5 per cent en millora de l’eficiència energètica. Perquè jo compto els 30.000 

euros de LED, 36.000 euros del camp de futbol, de l’enllumenat del camp de futbol, que és la 

substitució, i a més, s’amortitza ràpidament perquè té una despesa importantíssima a dia 

d’avui, per tant, és una inversió que s’amortitza ràpid, i les dues deshumectadores. És per 

millorar també l’eficiència energètica del conjunt de la piscina municipal coberta. Abans ho 

he dit, té un doble objectiu: de confort, però també d’estalvi i millora de l’eficiència 

energètica. Per tant, a mi em surt un 9,5 per cent. 

Vostè preguntava, i és una pregunta escaient però també és important saber-ho, per què si 

no podem invertir en les runes de Ca l’Arnau perquè és propietat privada, sí que ara es 

destinaran uns diners públics a un equipament que tampoc serà de propietat pública, sinó 

que a dia d’avui és propietat privada, però és perquè pel mig hi ha un conveni de cessió en 

usdefruit d’aquest equipament. Vull dir, per poder invertir, o és de titularitat pública, o com a 

mínim tens la cessió en usdefruit per una sèrie d’anys important, de manera que valgui la 

pena la inversió. En canvi, les runes de Ca l’Arnau estan pendents que sí que passin a ser 

de titularitat pública, a través d’una permuta de terrenys, a canvi d’una edificabilitat, per 

poder edificar. Per tant, són dues coses absolutament diferents. 

I després, pel tema de la millora del centre urbà, que planifiquem aquí. Aviam, no obeeix a la 

voluntat d’obtenir rèdits polítics, sinó que nosaltres ens vam presentar en el seu dia, el nostre 

partit, amb una sèrie de compromisos, aquest era un d’ells, i el vam assolir com a equip de 

govern, dins del programa de govern. Per tant, està dins del programa d’aquest govern. I 

nosaltres entenem, i estic segur que això ho compartiríem, que és bo que els polítics diguin 

què faran, i que després facin allò que han dit que farien, contràriament al que hem viscut a 

Espanya en els darrers anys, que deien «farem, farem, farem», o alguns no deien res del 

que farien, i després, quan estan al Govern, feien el contrari. Aquest govern s’ha marcat com 

una de les seves prioritats fer allò que vam dir que faríem, i les inversions, si s’hi fixen, 

obeeixen, moltes d’elles, al programa de govern, establertes en el programa de govern. 

Perdó, m’he saltat la primera part, on em parlava del temps per poder treballar inversions i 

demés. La xifra que vam saber d’aquest increment del valor cadastral que ens permetria fer 

més inversions la vam saber –ho podria saber, hauria de mirar el correu– al mes d’octubre, 

jo diria que avançadet el mes d’octubre, no abans. I ho vam saber perquè li vam demanar, li 

vam requerir al gerent del cadastre per fer bé el pressupost justament, perquè si no, encara 

no la sabríem, segurament. I fruit d’això, quan jo vaig dir a altres ajuntaments: «Parleu amb 

el senyor Ripoll, que us dirà la xifra», ostres, van començar molts a interessar-s’hi, i molt 

amablement el gerent, el senyor Ripoll, ens va passar un informe amb la xifra que ell 

considerava aproximada, perquè encara no estava tancat. Ens ho va passar al novembre, 

perquè es tancava el 30 de novembre, i diu: «Bé, encara falten uns dies i pot canviar una 
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mica, però la xifra aproximadament serà aquesta.» Vull dir que no hem tingut moltíssim 

temps. El que passa és que, per sort, teníem un programa on ja hi havia moltes inversions 

planificades i compromeses i, per tant, el que hem anat fent és agafar coses d’aquelles que 

ja teníem comprovades. N’hem afegit altres, fruit de que tenim aquest escreix d’ingressos, 

però la cosa ha anat exactament així, eh? 

Molt bé. Doncs, li agraeixo la seva postura sobretot, que no m’oblidi, els agraeixo la seva 

postura, de veritat. 

El Sr. García manifesta que miri, vostè ha dit que els governs tenen tendència a contradir-se, 

però també es poden contradir en positiu, no únicament en negatiu. Vol dir que si jo planifico 

i després me n’adono que potser rehabilitat Cal Conde és més important que fer el que vostè 

va dir, això per a mi és contradir-se en positiu. Jo crec que a ningú se li criticarà mai que es 

contradigui en positiu.  

El Sr. Alcalde manifesta que està clar. 

El Sr. García manifesta que i que també coincidirà amb mi que si parlem de necessitat o de 

vistositat, és més vistositat que necessitat. Ho dic perquè és així.  

I també li dic que si un tenia en ment planificar la sala, o un local d’aquest tipus, no 

traslladem la carpa en ares a què ens estalviem lloguer, el posem en una zona verda, 

l’adeqüem allà, #... 

El Sr. Alcalde manifesta que no, en aquell moment li asseguro que no teníem ni en ment, ni 

de broma, eh?, la possibilitat... 

El Sr. García manifesta que aquí està el problema, senyor Mir, que anem amb una 

planificació molt a curt termini. 

El Sr. Alcalde manifesta que el tema de l’envelat va ser en el seu moment, ho defensaré 

sempre, una decisió molt encertada, ens vam estalviar un lloguer, vam poder aprofitar per 

millorar-lo. El cost no era el trasllat, era la millora, la construcció de la solera... Això ho va fer 

el Sr. Abel i ho va fer amb bon criteri. La millora de la instal·lació elèctrica, que no complia la 

més mínima normativa, la millora de la seguretat, que tampoc es complia. El trasllat de 

l’envelat a Cal Conde va ser una decisió bona. 

El Sr. García manifesta que Sr. Mir, lamento molt que vostè ho vegi, amb el pas del temps 

inclús, com una decisió brillant, quan ara... 

El Sr. Alcalde manifesta que brillant no he dit, he dit bona decisió, encertada. 

El Sr. García manifesta que bé, o bona decisió encertada, quan ens hem gastat, no sé la 

xifra i no la vull dir perquè no la tinc... 

El Sr. Alcalde manifesta que no, no pujava molt, eh? 
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El Sr. García manifesta que bé, el que es va fer posteriorment, vostè ho sap, s’han anat 

afegint coses. Però és igual. 

El Sr. Alcalde manifesta que bé, però s’està aprofitant un àmbit que és municipal, vull dir 

que... Bé, això sí que és públic, però l’altre era privat, eh? 

Bé, molt bé, en qualsevol cas, de veritat que ho agraeixo i sàpiguen que valorem molt 

positivament la seva postura i la seva abstenció. 

Molt bé, doncs, sotmetem... 

(Veu de fons.) 

Ai, perdó, i tant. Perdó, perdó, disculpi. 

La Sra. Anna Maluquer Ferrer, regidora del grup municipal de Gent per Cabrera, manifesta 

que no, respecte a això de la sala, crec que aquí el que hi ha hagut és una mica una 

inquietud que jo també la vaig manifestar a la regidora de Cultura i al de Joventut, que una 

mica s’estava dient que això ja estava lligat, o que estava fet, es va dir en una reunió amb les 

entitats, jo hi era, no em diguin mentidera que sempre em passa el mateix. 

El Sr. Alcalde manifesta que no, jo li he dit res. 

La Sra. Maluquer manifesta que no, però és que... Bé, es va dir, pel que sigui, perquè vostès 

ho tenen parlat, després parlant amb ells, que sembla que la cosa és més segura, però 

estava tot una miqueta encara condicionat. A més a més, condicionat per unes modificacions 

a Urbanisme, vull dir que en tot això hi ha d’haver... I crec que en aquest sentit era la 

inquietud, que també es doni una subvenció sense que realment hi hagi un projecte al 

darrere, que el projecte es faci després. A mi això són coses que no em quadren a nivell 

institucional, eh?  

El Sr. Alcalde manifesta que això ho faran ells, eh? 

La Sra. Maluquer manifesta que ja ho sé, ja ho sé, però vull dir, com pots dir «destinaré tants 

diners», si no sé què és el que em costarà, no?, perquè no he fet el projecte encara. Aquest 

és el tema, el meu parer, eh? Jo encantada de tenir una sala també, com dèiem.  

El Sr. Alcalde manifesta que segur que sí. Molt bé, perfecte. Doncs, sotmetem a votació 

l’aprovació del pressupost del consistori i de GICSA.  

Vots a favor? 

Abstencions? 

Vots en contra? 
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Molt bé. Doncs, queda aprovat el pressupost per al 2017 amb 6 vots a favor, 3 abstencions, 

de Gent per Cabrera, i 2 vots en contra, del Partit dels Socialistes de Catalunya i 

d’Alternativa Independent Cabrera de Mar. 

El Consistori per 6 vots a favor (4 PDeCAT i 2 ERC), 3 abstencions (3 GxC) i 2 vots en 

contra (1 PSC i 1 AI-CM) acorda aprovar la proposta que és del següent tenor literal: 

“L’elaboració del Pressupost General de l’Ajuntament per a 2017 està ultimada. 
 
La Societat privada municipal Gestió Iniciatives Cabrera, Societat Anònima (GICSA), en 
sessió celebrada pel seu Consell d’Administració el 19/12/2016, va acordar proposar a 
l’Ajuntament l’aprovació inicial del Pressupost de l’al•ludida Societat per a l’any 2017. 
 
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament que adopti els següents acords: 
 
“1. Aprovar inicialment, d’acord amb el què disposa l’art.18,4 i 5 del R.D. 500/90, de 20/04, 
en relació amb l’art. 168,4  i 5 del Text refós de la la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, el Pressupost General de l’Ajuntament de Cabrera de 
Mar per a l’exercici de 2017, que comprèn el de la pròpia entitat local i el de “Gestió 
Iniciatives Cabrera, Societat Anònima” (GICSA). 
 
L’aprovació resta referida a tota la documentació integrant de l’expedient, que inclou, entre 
altres documents, les bases d’execució dels pressupostos, les plantilles de personal (art. 90 
Llei 7/85, de 02/04), els annexos de les seves retribucions i l'annex d'inversions. 
 
Les quanties aprovades són les contingudes en els Estats d’ingressos i despeses dels 
pressupostos que, resumides per capítols, són les següents: 
 
A) ESTAT D’INGRESSOS 
  
 Cap. 1-  Impostos directes    5.145.000 
 Cap. 2-  Impostos indirectes       100.000 
 Cap. 3-  Taxes, preus públics i altres ingressos  1.130.500 
 Cap. 4-  Transferències corrents    1.301.200 
 Cap. 5-  Ingressos patrimonials       220.000  
 Cap. 6-  Alienació d’inversions reals     0  
 Cap. 7-  Transferències de capital      418.540  
 Cap. 8-  Actius financers       0 
 Cap. 9-  Passius financers       500.000 
   ------------------        
  TOTAL       8.815.240 
 
 
GESTIÓ INICIATIVES CABRERA DE MAR SOCIETAT ANÒNIMA     827.000 
 
  
B) ESTAT DE DESPESES 
 
 Cap. 1-  Despeses de personal    2.552.000 
 Cap. 2-  Despeses  corrents en béns i serveis  2.949.200 
 Cap. 3-  Despeses financeres         55.000 
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 Cap. 4-  Transferències corrents    1.128.450 
 Cap. 5-  Fons de contingència         65.810 
 Cap. 6-  Inversions reals    1.563.980 
 Cap. 7-  Transferències de capital           0 
 Cap. 8-  Actius financers            0 
 Cap. 9-  Passius financers       500.800 
  -----------------  
  TOTAL       8.815.240 
 
 
GESTIÓ INICIATIVES CABRERA DE MAR SOCIETAT ANÒNIMA          827.000” 
 

Molt bé. Doncs, això és tot, moltes gràcies per la vostra atenció i assistència, bona nit i 

bones festes a tothom. Fins l’any que ve. Gràcies. 

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 
 
 


