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Ple ordinari de data nou de març de dos mil disset. 
 
A Cabrera de Mar, comarca del Maresme, a nou de març de dos mil disset, es reuneixen a la 
Casa Consistorial per tal de celebrar sessió ordinària de primera convocatòria del Ple 
Municipal, sota la presidència de l’Il·lm. Sr. Alcalde, Jordi Mir i Boix, els senyors/senyores 
regidor/res que seguidament s’esmenten: Sra. Anna Maluquer i Ferrer, Sr. Enric Mir i Nuet, 
Sra. Núria Pera i Maltes, Sr. Antonio Abel i Nuri, Sra. Montserrat Reig i Pascual, Sra. Maria 
José Cortada i Manchado, Sr. Daniel Meroño i Lombera, Sr. Antoni García i Lozano, Sr. Sergi 
Teodoro i José. Excusa la seva assistència la Sra. Anna Teixidó i Sardà. 
 
Hi assisteix el Secretari de l’Ajuntament, Sr. Albert Mustarós i Gel, que certifica. 
 
Hi ha quòrum de constitució segons l’article 98. c) del Text refós de la llei municipal i de règim 
local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
A les vuit del vespre es declara oberta la sessió per ordre de la Presidència i es dóna compte 
dels punts que consten a la convocatòria i que ja són del coneixement dels 
senyores/senyores regidors/res.  
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bon vespre a tothom. Benvinguts a la sessió ordinària del 
ple corporatiu del dia nou d’abril de dos mil disset i aprofito per presentar-vos el nou secretar-
interventor, que es va incorporar la setmana passada a l’Ajuntament i que ve a suplir, ja no 
de manera accidental sinó com a acumulat, la marxa del Sr. Francesc Simona, que està de 
baixa per un tractament que progressa, diguéssim, adequadament.  
 
I alhora també voldria agrair a la persona que ha fet fins ara les tasques, que ha suplir el 
secretari/interventor titular, que és el senyor Eduard Ferré, que ens ha acompanyat en alguns 
plens i a totes les comissions que s’han fet en aquests mesos, com a secretari/interventor 
accidental. 
 
Bé, dit això, comencem el Ple d’avui. 
 
1. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
 
El Sr. Alcalde manifesta que el primer punt és l’aprovació de l’acta anterior. Si us sembla, 
començo jo per algunes esmenes que tinc a fer. Concretament, la primera d’elles seria a la 
pàgina 10, en el tercer paràgraf, a la cinquena línia, diu: «On volem anar i com volem anar-
hi.»  
 
En lloc de «volen anar-hi», hauria de dir «volem anar-hi». És una ema en lloc d’una ena.  
 
La següent és a la pàgina 14, al setè paràgraf, que és el primer dels gruixuts, diguéssim, dels 
més grans, a la cinquena línia, cap al final. Diu: «Propiciem un contracte». No, és «un 
contacte». En lloc de «contracte», ha de dir «contacte».  
 
A la pàgina 20, a la primera línia, hi ha una errada ortogràfica greu, que no canvia el sentit de 
res però és que fa molt mal als ulls, eh? Diu que la constructora ha instat concurs de 
creditors. Aquest «a» va amb hac.  
 
En el segon paràgraf, a la tercera línia, al principi diu: «Estigui acostat per un mòdul de 
protecció oficial.» No. «Estigui acotat». En lloc d’«acostat», hauria de dir «acotat». I això és 
tot per part meva. 
 
Algun membre del govern té alguna esmena a fer a l’acta? No? De l’oposició? Sr. Daniel 
Meroño, del Partit dels Socialistes de Catalunya. 
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Intervé el Sr. Daniel Meroño Lombera, regidor del grup municipal del Partit Socialista de 
Catalunya per manifestar que sí, hola, bona tarda. No sé quin paràgraf és, perquè no ho tinc 
imprès, però a la pàgina 26, el que és la votació pel tema de Cal Conde, el número de vots 
en contra està malament. 
 
Intervé el senyor alcalde per manifestar que 26... Per 6 vots a favor i 4 vots en contra. Ah, 
val, falten 2 de... Faltaria afegir... O sigui, 4 vots en contra és correcte, però falta afegir 2 de 
Gent per Cabrera.  
 
Ben vist. Molt bé. Alguna cosa més, Dani? No?  
 
Alguna esmena, senyor Abel? No? Gent per Cabrera, alguna esmena? No? Doncs, donem 
per aprovada l’acta corresponent al 19 de gener de 2017. Molt bé.  
 
Sotmès l’assumpte a votació el Consistori per unanimitat acorda l’aprovació de l’acta 
corresponents a la sessió del Ple ordinari del dinou de gener de dos mil disset, amb les 
esmenes esmentades. 
 
2. DESPATX OFICIAL 
 
Seguidament aquest fedatari d’ordre de la Presidència llegeix les comunicacions oficials, les 
resolucions administratives i peticions de particulars, així com les disposicions generals 
d’importància publicades als diaris oficials i les resolucions de l’alcaldia dictades fins a la 
data.  
 
El Consistori per unanimitat acorda donar-se’n per assabentat. 
 
3. MOCIONS 
 
3.1.- MOCIÓ ADHESIÓ PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM 
 
El Sr. Alcalde manifesta que passem al següent punt de l’ordre del dia, que és mocions.  
 
Tenim una moció que és la moció d’adhesió al pacte nacional pel referèndum, que us llegiré 
jo mateix. Espero que tingui prou veu per poder-ho fer íntegrament. Diu així: 
 
“Manifest Pacte Nacional pel Referèndum 
 
El dia 26 de juny de 2013 es va constituir el Pacte Nacional pel Dret a Decidir. El passat mes 
de desembre de 2016, aquesta plataforma va acordar transformar-se en el Pacte Nacional 
pel Referèndum. Es va crear una comissió executiva formada per Joan Ignasi Elena, Maite 
Arqué, Jaume Bosch, Francesc de Dalmases, Carme-Laura Gil, Itziar González, Francesc 
Pané i Carme Porta. 
 
El dia 23 de gener de 2017, els membres del comitè executiu van presentar el manifest, els 
objectius, el full de ruta i el programa de treball del Pacte. El manifest expressa el següent: 
 

“Manifest 
 
 Pacte Nacional pel Referèndum  
 
La consciència nacional i la voluntat d’autogovern del poble de Catalunya té indubtables 
arrels històriques, antigues i profundes, i s’ha manifestat reiteradament al llarg del temps. 
Avui, Catalunya està integrada en l’Estat espanyol, el qual, per innegables raons d’història, 
lingüístiques i culturals, és plurinacional, a desgrat que les seves estructures polítiques no el 
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reconeguin així.  
 
El desig de Catalunya de decidir el seu futur polític cada cop s’ha fet més evident davant del 
món, fins al punt de convertir-se en una aspiració sostinguda que avui recull la voluntat d’una 
gran majoria de la seva població. 
 
Entre els drets essencials i inalienables de les societats democràtiques, es reconeix el de 
decidir el seu futur polític. I és aquest dret el que sustenta la demanda d’una majoria de 
ciutadans de Catalunya, que volen materialitzar-lo mitjançant un referèndum.  
 
Posem de manifest que la voluntat d’expressió dels catalans mitjançant un referèndum és 
majoritària i transversal, i congruent amb la determinació cívica, pacífica i democràtica que 
han expressat les multitudinàries mobilitzacions de la societat organitzada a favor del seu 
dret a decidir.  
 
Afirmem que l’actual marc jurídic espanyol, tal com han defensat experts en dret 
constitucional, permet la realització d’un referèndum a Catalunya acordat amb l’Estat.  
 
Si aquesta possibilitat no s’ha obert fins ara, ha estat per manca de voluntat política dels 
governs d’Espanya. El dret, atès que és susceptible d’interpretacions diverses, ha de ser 
entès com un instrument per trobar solucions democràtiques als problemes polítics, i no per 
crear-ne de nous o per agreujar els existents. 
 
Les persones, entitats, organitzacions i institucions que signem aquest MANIFEST, entenem 
el referèndum com una eina privilegiada d’aprofundiment democràtic, que permet el debat 
polític plural, la recerca de consensos i l’adopció final d’acords eficaços.  
 
Per tot això: 
 
Instem els governs de Catalunya i de l’Estat espanyol a superar les dificultats polítiques i els 
apriorismes, i a assolir finalment l’acord que estableixi les condicions i les garanties justes i 
necessàries per a la celebració d’un Referèndum reconegut per la comunitat internacional, el 
resultat del qual haurà de ser políticament vinculant i efectiu.  
 
Reconeixem el Parlament de Catalunya com la institució democràtica on es manifesta la 
voluntat popular del país. Per això donem suport a aquelles iniciatives i acords que hi 
sorgeixin per a l’articulació d’aquest Referèndum.  
 
Manifestem la convicció que el referèndum és una eina inclusiva, que permetrà la lliure 
expressió dels diversos posicionaments que els ciutadans de Catalunya han expressat 
respecte a la relació política de Catalunya amb l’Estat espanyol.  
 
Afirmem que la cultura democràtica reclama solucions polítiques als problemes polítics, i ho 
fem apel·lant al mecanisme fonamental de què disposem les societats modernes: el 
coneixement i la validació de la voluntat majoritària del poble, que s’expressa amb el vot.  
 
Aquest referèndum ha de propiciar que tothom se senti cridat a participar-hi. Per això és 
necessari un debat escrupolosament democràtic, plural i en igualtat de condicions, entre les 
legítimes opcions que avui es manifesten a Catalunya.” 
 
Aquest Ajuntament ja va manifestar, per acord del seu plenari de data 11 de juliol de 2013, 
llur adhesió al Pacte nacional pel dret a decidir i els objectius que perseguia el mateix.  
 
En aquest moment, atesa la transformació viscuda pel Pacte, i amb la voluntat de manifestar 
l’adhesió a la celebració d’un referèndum on el poble de Catalunya decideixi llur futur, aquest 
Ajuntament vol ratificar el seu compromís amb la ciutadania de Catalunya i els valors 
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expressats en el manifest del Pacte Nacional pel Referèndum. 
 
Per això, plantegem els següents acords: 
  
Primer: Manifestar l’adhesió al PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM. 
 
Segon: Subscriure el contingut del manifest PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM. 
 
Tercer: Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es sumin al 
Pacte Nacional pel Referèndum i subscriguin el seu manifest. 
 
Quart: Enviar aquesta moció aprovada a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de 
Catalunya, al Pacte Nacional pel Referèndum, a l’Associació de Municipis per la 
Independència i a l’Associació Catalana de Municipis. 
 
Dit això, donem la paraula als diferents grups perquè manifestin la seva posició respecte a 
aquesta moció. Comencem pel Sr. Daniel Meroño, del Partit dels Socialistes de Catalunya. 
Endavant. 
 
Intervé el Sr. Daniel Meroño i Lombera, del grup municipal Partit dels Socialistes de 
Catalunya per manifestar que sí, hola una altra vegada. Voldria preguntar, perquè a l’ordre 
del dia no surt. Aquesta moció la presenta el govern, la presenta PDeCAT, o la presenta tot 
l’equip de govern? 
 
Intervé el Sr. Alcalde per manifestar que sí, la presenta l’equip de govern, però és una moció 
a la que ens ha instat l’Associació de Municipis per la Independència i l’Associació Catalana 
de Municipis. Sí, sí, la presenta l’equip de govern. 
 
Intervé el Sr. Meroño per manifestar que la subscriu tot l’equip de govern. Perquè vostè ha 
fet referència a una moció de l’11 de juny del 2013, però aquí també es va presentar una 
moció l’any passat, de suport a la resolució 1/40 del Parlament de Catalunya, de recolzament 
al procés constituent no subordinat cap a la independència de Catalunya. Llavors, jo 
pregunto, això evidentment és un pas enrere, i pregunto a què és degut. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que a veure, nosaltres el que fem és posar sobre la taula l’aprovació 
o no de la moció que proposa l’Associació de Municipis per la Independència i l’Associació 
Catalana de Municipis a tots els municipis, l’hem llegida tal qual. L’única cosa que he 
modificat, suposo que us heu adonat, és la duplicitat de gènere en les diverses vegades que 
diu «ciutadans/ciutadanes, catalans/catalanes», i jo ho he simplificat. És l’única cosa que he 
modificat, la resta l’hem llegida íntegrament. 
 
Intervé el Sr. Meroño manifestant que sí, però entenc que si ho subscriu, si la presenta... 
 
Intervé el Sr. Alcalde per manifestar que jo no l’he redactada, ja li dic. 
 
Intervé el Sr. Meroño per manifestar que entenc que si la presenta, no és perquè li diguin 
sinó perquè la subscriu i perquè la veu positiva, i jo li pregunto quin ha estat el canvi 
d’estratègia, o quina és la política de l’Ajuntament de Cabrera respecte a aquest tema.  
 
El Sr. Alcalde manifesta que doncs, seguir el full de ruta que proposa el Parlament de 
Catalunya, format per diversos grups que majoritàriament estan a favor de la independència. 
 
El Sr. Meroño manifesta que bé, jo votaré en contra. Crec que parteix d’una premissa errònia 
aquesta moció, que diu que l’actual marc jurídic espanyol, tal com han defensat experts en 
dret constitucional, permet la realització d’un referèndum a Catalunya acordat amb l’Estat. 
Això és molt avorrit, eh?, el que diré, però després ja els ho llegiré, però és que el Consell de 
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garanties estatutàries de Catalunya ho ha denegat 
 
 Les conclusions del Consell de garanties estatutàries de Catalunya, la primera conclusió diu 
que la disposició addicional 31 del Projecte de Llei dels Pressupostos és contrària a l’article 
constitucional amb relació a l’Ordre de repartiment competencial, i l’article 92 també, quant al 
seu desplegament orgànic, i no empara en cap dels articles constitucionals. Aquest article és 
el que es reserva a la partida pressupostària per al referèndum.  
 
Sí que és cert que després diu que les partides pressupostàries per a processos electorals, 
consultes populars, etc, aquestes sí que s’emparen en els articles constitucionals, però tot i 
així... O sigui, el mateix Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya diu que hi ha un 
problema de competències respecte al referèndum, per tant, no pot ser mai acordat. 
Diguéssim que aquest és la part avorrida.  
 
I ara, si em permeten, jo voldria llegir un llibre..., bé, uns paràgrafs d’un llibre, que es diu... És 
un llibre de l’any 83, que es diu Formes i institucions del govern de Catalunya.  
 
L’últim article, diguéssim, el signa Jordi Solé Tura, que crec que no és sospitós d’unionista ni 
de fatxenda. Són tres paràgrafs, eh?, diguéssim.  
 
Diu: «La caiguda del franquisme no s’ha produït com era de desitjar, almenys no com ho 
desitjàvem molts, entre ells, jo. 
 
Hom pensava que l’enfonsament del franquisme es podia produir a través d’una abasta acció 
de masses que provoqués, no solament la seva crisi sinó també el seu enderrocament. 
Aquesta seria la manera d’alliberar totes les energies democràtiques del poble, i passar 
ràpidament cap a la consolidació d’un sistema democràtic. Les forces democràtiques de 
Catalunya i de la resta d’Espanya hem estat capaces de provocar la crisi irreversible del 
sistema franquisme, però no el seu enfonsament.  
 
Aleshores, avui ens trobem en una fase en què tornar al franquisme és un fet inviable, però 
al mateix temps, en la forma en què s’està produint aquesta crisi del règim, deixa un marge 
important de maniobra a les forces neofranquistes. Aquestes possibilitats de maniobra 
incideixen en una certa reorganització del mateix, i en la seva readaptació a les noves 
condicions. 
 
Els franquistes, que durant 40 anys han governat sense eleccions, es veuen obligats en 
aquest moment a anar a unes eleccions, però maniobren de tal manera que pensen tenir 
possibilitats –i potser les tinguin–», diuen a l’any 1983, «de sortir-se’n bastant ben parats. 
 
Al mateix temps, utilitzant allò que queda de la força del franquisme, divideixen tant com 
poden les forces de l’oposició, tant en el terreny sindical com en el polític. 
 
Durant la república, l’Estatut d’Autonomia, en totes les seves limitacions, va ser possible 
perquè hi havia una situació de llibertats democràtiques a tot l’Estat espanyol, i avui passarà 
exactament igual. És inviable pensar en una solució autonòmica a Catalunya si a la resta 
d’Espanya l’horitzó no és clar i substitueix l’autoritarisme. Com a conseqüència, el problema 
és com vincular la iniciativa unitària aquí, a Catalunya, amb les forces polítiques de la resta 
d’Espanya, de tal manera que sigui un combat comú dintre de totes les especificitats 
nacionals com es vulguin. Aquest és el gran problema que avui concerneix a tots els 
catalans.  
 
Si s’examina la història política del nostre país, veurem que no ha existit pràcticament en els 
últims 170 anys, des del començament del sistema constitucional a Espanya, una veritable 
democràcia. I si la qüestió nacional catalana ha tingut una trajectòria dramàtica, ha estat 
fonamentalment per aquesta inexistència d’un sistema democràtic real. 
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Espanya ha viscut els últims 170 anys un procés de palautina construcció d’un sistema 
centralista, burocràtic i autoritari, en el qual en determinats moments històrics, període 1868-
1874, o el de la Segona República, hi ha hagut intents d’introduir-hi elements de democràcia 
i de resoldre els grans problemes que hi havia pendents, però cadascun d’aquests intents ha 
estat frustrat per la reacció de les forces conservadores mitjançant intervencions militars, 
l’última de les quals és la Guerra Civil, que compleix llavors 40 anys.»  
 
És a dir, la lluita de classes, els valors de la revolució francesa, incideixen de manera 
claríssima en l’organització i les relacions entre els estats, i el posicionament del meu partit 
és que canviant Espanya canviarem les relacions i, per tant, l’autonomia de Catalunya. 
 
Ja està, només volia llegir això. 
 
Intervé el Sr. alcalde per manifestar que molt bé, d’acord.  
 
Donem la paraula al Sr. Antoni Abel, d’Alternativa Independent Cabrera de Mar. 
 
Intervé el Sr. Antoni Abel i Nuri, del grup municipal d’AI-CM, per manifestar que bon vespre. A 
veure, nosaltres, el nostre partit, en qüestions com aquesta, com sabeu, sempre votem a títol 
personal, eh?  
 
Bé, jo hi estic d’acord. Estic d’acord amb presentar aquesta moció, perquè crec que el que 
s’ha de fer és un referèndum, i així acabarem d’una santa vegada amb tot aquest problema. 
Si no hi ha referèndum, aquí no estarà clar res, eh? Per tant, el meu vot serà favorable. 
 
Intervé el Sr. Alcalde per manifestar que molt bé. Gràcies, Sr. Abel. Gent per Cabrera, Sra. 
Maluquer? 
 
Intervé la Sra. Anna Maluquer i Ferrer, del grup municipal de GxC, per manifestar que 
nosaltres també, com a grup estrictament local, votarem a títol personal. Lamento que hagi 
decidit suprimir «les catalanes i els catalans», eh? Què vol dir que no? Ho ha dit vostè 
mateix, que no ho ha dit per simplificar, per estalviar-se quatre paraules. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que no, no he dit això. No, no. Per una qüestió de rigor lingüístic, 
s’ha de dir així, com ho he dit jo.  
 
La Sra. Maluquer manifesta que «de la ciutadania catalana» també es podria dir, però és 
igual. 
 
Intervé el Sr. Alcalde per manifestar que bé, es podria canviar, sí. Tenim la sort de dir 
«tothom» també.  
 
Intervé la Sra. Maluquer per manifestar que és veritat que la Sra. Pera... 
 
El Sr. Alcalde manifesta que és molt purista, i jo segueixo les seves directrius.  
 
La Sra. Maluquer manifesta que bé, en tot cas, hi ha un paràgraf... Per a mi Catalunya també 
va més enllà dels Pirineus, hi ha un tractat dels Pirineus que va deixar una part de la nostra 
Catalunya en un altre estat, per tant, el litigi no hauria de ser només amb aquests sinó amb 
l’Estat francès. I bé, en el meu cas hi votaré que sí. 
 
Intervé el Sr. Alcalde per manifestar que molt bé, perfecte. Doncs, sotmetem aquesta moció a 
votació. 
 
Vots a favor? Vots en contra? 
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Doncs, queda aprovat per 9 vots a favor i 1 en contra. 
 
El Consistori per 9 vots a favor (4 PDeCAT, 2 ERC, 2 GxC i 1 AI-CM) i 1 vot en contra (PSC), 
acorda aprovar la proposta d’adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum. 
 
4. ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
Prèvia declaració d’urgència, de conformitat amb allò previst al número 2 de l’article 106 del 
text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, s’adoptaren els següents acords: 
 
4.1. DONAR COMPTE DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 16 DE 
FEBRER DE 2017, PEL QUE ES VAN APROVAR EL PLEC DE CLAUSULES 
ADMINISTRATIVES PARTICULARS I EL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER 
ADJUDICAR L’EXPLOTACIÓ DE LES GUINGUETES DE LA PLATJA NÚMEROS 1, 2, 3 I 4 
TEMPORADES 2017-2021 
 
El primer és donar compte de l’aprovació d’un plec de clàusules, que ha de passar pel ple 
d’aquesta manera. El ple n’ha de donar compte perquè el propi plec de clàusules diu que se 
n’ha de donar compte en el ple. Per tant, estaríem a favor de la urgència d’aquest punt? 
 
Molt bé. Doncs, es tracta de donar compte de l’acord de junta de govern per a l’aprovació del 
plec de clàusules, per a la licitació de les guinguetes de la platja. Ens ho explica el Sr. 
Secretari. 
 
Intervé el Sr. Secretari per manifestar que bé, bon dia. Bona nit, vaja. En la junta de govern 
del dia 16 de febrer, es va aprovar l’aprovació del plec de clàusules administratives i 
tècniques, llavors, allà es va acordar, en el cinquè punt de l’ordre del dia, que es donaria 
compte en el ple. 
 
En aquella junta de govern ja es va informar, i ara bàsicament fem el tràmit d’explicar-ho, que 
realment es va aprovar en aquella junta. No té, en principi, més, a nivell de contingut. 
 
Intervé el Sr. Alcalde per manifestar que només remarcar que el termini per presentació 
d’ofertes s’acaba el 20 de març, que licitem quatre guinguetes, que són les que 
tradicionalment hem tingut, i per un període de cinc anys, amb uns preus de sortida de 
50.000 euros la 1 i la 2, 40.000 la guingueta 3, i 20.000 euros la guingueta 4, que com a 
novetat respecte als anys anteriors, s’ha proposat un petit canvi d’ubicació en el sentit que 
per garantir que es mantindran les distàncies sempre amb la línia de l’onatge, doncs, la 
guingueta estaria situada a dalt, en el passeig, a la senda –no ens deixen dir passeig, és la 
senda– i la terrassa de la guingueta estaria a baix, a la sorra, per garantir que es pot 
mantenir la distància. Si hi hagués sorra suficient, en el seu moment es podria instal·lar tota 
ella a la sorra íntegrament. D’acord? 
 
Molt bé. Doncs, aquí es tractava només de donar compte, no s’ha de votar ni es dóna la 
paraula. 
 
4.2. MOCIÓ PRESENTADA PEL PSC PER UN NOU PACTE CONSTITUCIONAL QUE 
RENOVI LES RELACIONS DE CONVIVÈNCIA ENTRE CATALUNYA I ESPANYA 
 
Per tant, passem al següent punt, que prèviament també hem d’aprovar la seva urgència, 
que és la moció que ens presenta el Partit dels Socialistes de Catalunya, per a un nou pacte 
constitucional. El motiu de la urgència és que la moció va entrar quan ja estava tancat l’ordre 
del dia, fruit de que com que vam presentar prèviament la moció anterior, doncs, el Sr. 
Meroño va sol·licitar poder presentar també ell aquesta moció del seu partit.  
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Estem d’acord, doncs, amb la urgència? Sí? Doncs, endavant amb la moció. Sr. Meroño, 
quan vulgui. 
 
Intervé el Sr. Daniel Meroño i Lombera, del grup municipal del PSC per manifestar que 
moltes gràcies per acceptar-ho. O sigui, de fet, és una moció que jo no hagués presentat 
mai, però sí, sí, és una resposta, és com a resposta a la moció presentada anteriorment. 
Espero, Toni, que t’agradi. 
 
«Cabrera de Mar, per un nou pacte constitucional que renovi les relacions entre Catalunya i 
Espanya. 
 
Els catalans i les catalanes que volem construir un nou acord no preparem un referèndum de 
ruptura ni està en la nostra agenda política portar a la societat a  la divisió. Els que volem 
seguir a Espanya, però en una Espanya diferent, fem una aposta per un nou pacte entre 
Catalunya i la resta de l’Estat. 
 
Som conscients que en aquest clima de tensió política al que s’ha sotmès la societat 
catalana durant els últims anys, parlar de la via de pacte com a solució no és un camí fàcil. 
Però, cada dia som més les persones que defensem aquesta via com a única solució 
política.  
 
En el camí del pacte estem els que ens hi oposem frontalment a dividir la societat, els que 
defensem que encara existeix un catalanisme majoritàriament obert i integrador, dialogant i 
pacifista, que rebutja tant l’immobilisme com les iniciatives unilaterals que  ignoren la 
legalitat.  
 
Catalunya necessita la Unió Europea per al seu ple desenvolupament com a país, per a la 
sortida de la crisi i per al desenvolupament econòmic i social de l’actual generació i de les 
futures. 
 
Per això, no concebem Catalunya fora de la Unió Europea, ni la Unió Europa sense 
Catalunya. És més, no ens podem permetre estar ni un sol dia fora d'Europa. Per això, cal 
alertar contra qualsevol procés unilateral, que suposi quedar fora del marc legal que preveu 
el Tractat de la Unió Europea per haver trencar l'Estat de Dret i Democràtic recollit a la 
Constitució Espanyola, i que pugui provocar per tant, la nostra sortida de la Unió Europea. 
 
Els que defensem el camí del pacte creiem que la independència no és la solució. Ni 
beneficia Catalunya, ni  Espanya,  ni la nostra dimensió europea ni la nostra manera 
d’entendre el món. La nostra història ens demostra que la societat catalana funciona millor 
quan està unida, i per això apostem per preservar la unitat del poble de Catalunya. La solució 
no és que Catalunya marxi d'Espanya, sinó canviar Espanya. 
 
Avui tenim l’obligació de superar la situació creada per la sentència del Tribunal 
Constitucional de l’any 2010 que va alterar l’Estatut d’Autonomia  de Catalunya aprovat, tant 
pel Parlament de Catalunya com per les Corts Generals Espanyoles, i posteriorment 
refrendat per la ciutadania catalana, alhora que volem donar un nou impuls a la 
modernització de l’Estat, i desitgem dotar d’un nou marc de convivència que pugui rebre el 
suport majoritari dels catalans i catalanes, i del conjunt de la ciutadania espanyola.  
 
Davant de l’actual situació política entre Catalunya i la resta d’Espanya considerem que: 
 
1. La solució als problemes dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya no consisteix en marxar 
d’Espanya, però tampoc en no fer res per canviar l'actual situació. La solució és el diàleg, la 
negociació i el pacte.  
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2. Hem de treballar per trencar el bloqueig forçat per dues posicions: l’immobilisme i la pulsió 
recentralitzadora, i la predisposició a la ruptura unilateral de la majoria d’escons 
parlamentaris independentistes que no es corresponen al sentiment majoritari dels vots 
emesos a les últimes eleccions al Parlament de Catalunya.  
 
3. Estem en un estat de dret. Un estat de dret que fa que les llibertats de la ciutadania siguin 
possibles i que es garanteixi el compliment de les normes legals de les quals ens hem dotat. 
Per aquest motiu, voler imposar unilateralment un referèndum per la independència no té 
avui cabuda en el nostre ordenament jurídic.  
 
4. Per últim, volem remarcar la necessitat que els governs de la Generalitat i d’Espanya 
reverteixin la dinàmica de relacions conflictives i la substitueixin per una fase de distensió, 
començant per la negociació de solucions concretes a problemes que es van enquistant: una 
elevada conflictivitat competencial; un model de finançament que apliqui el principi 
d’ordinalitat i el Consorci Tributari, així com la resta d’elements continguts en l’Estatut votat 
pels catalans i les catalanes; el compromís inversor de l’Estat en qüestions crucials com el 
servei de Rodalies i el Corredor Mediterrani; la cooperació en matèria cultural i lingüística 
que, en primer lloc, implica la renúncia per part del govern d’Espanya a utilitzar la LOMCE 
com a instrument per erosionar la immersió lingüística; el desenvolupament estatutari; la 
recuperació d’elements d’autogovern erosionats per la Sentència del Tribunal Constitucional 
a partir de la modificació de la legislació estatal corresponent; i el treball conjunt sobre les 46 
qüestions plantejades pel president Puigdemont, conscients que la discrepància sobre el 
referèndum aconsella aparcar aquesta qüestió.  
 
Volem evitar un procés de confrontació que produeixi la fractura de la societat catalana, i 
volem obrir un nou pacte entre Catalunya i la resta d’Espanya. Per aquest motiu el ple de 
Cabrera de Mar reivindica un nou pacte que desemboqui en una reforma de la Constitució i 
que passa per:  
 
1. La necessitat d’obrir el marc per una reforma constitucional que transformi Espanya en un 
Estat federal, que blindi els drets socials, que augmenti la qualitat de la democràcia, que 
incorpori el compromís europeu d’Espanya, i que pugui servir com a catalitzador del pacte 
polític que resolgui l’encaix entre Catalunya i la resta d’Espanya. Aquesta reforma culminarà 
en un referèndum sobre l’acord amb garanties democràtiques i que interpel·li a tothom. 
 
2. El compromís d’aquest municipi en la defensa de les institucions catalanes i de 
l’autogovern de Catalunya, de la via del diàleg, la negociació i el pacte. 
 
3. El reconeixement de Catalunya com a nació, amb la seva llengua, identitat, història, 
tradicions, dret i cultura propis. 
 
4. El reconeixement d’Espanya com una nació de nacions que s’enorgulleixi de la diversitat 
cultural i lingüística. Volem una Espanya que reconegui també com a llengües pròpies,  i com 
a patrimoni cultural de tota la humanitat, a més del castellà, el gallec, el basc, el català i 
l’aranès. 
 
5. La reforma del Senat. La cambra territorial ha de ser la clara representació dels diferents 
governs territorials, la veu dels diferents territoris. 
 
6. Un repartiment competencial que no doni lloc a conflictes i es basi en un principi de lleialtat 
i de cooperació. 
 
7. El blindatge de les competències exclusives per a Catalunya en matèria de llengua, 
cultura i ensenyament, així com una defensa plena del model d’immersió lingüística com a 
eina de construcció d’una societat plenament bilingüe.  
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8. Un finançament autonòmic solidari però també equitatiu, que tingui en compte les 
necessitats dels municipis i el conjunt de les administracions locals. El municipalisme 
constitueix una de les bases del desenvolupament social i polític de Catalunya que cal 
defensar i ampliar. 
 
9. La reafirmació de l’Estat del Benestar, la transparència, la lluita contra la corrupció, la 
reforma de la llei electoral, la millora en matèria d’infraestructures i l’eficiència de 
l’administració. 
 
10. Enviar aquesta moció aprovada a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya 
i als seus grups parlamentaris, a les entitats municipalistes catalanes i a l’estatal, al govern 
d’Espanya i als grups parlamentaris de les Corts Espanyoles.” 
 
 Moltes gràcies. 
 
Intervé el Sr. Alcalde per manifestar que gràcies a tu, Dani. Donem la paraula al Sr. Antoni 
Abel, d’Alternativa Independent Cabrera de Mar.  
 
Intervé el S. Antoni Abel i Nuri, regidor del grup municipal Ai-CM per manifestar que jo només 
voldria dir-te una cosa, una pregunta. Heu demanat permís al PSOE? Heu demanat permís 
al PSOE per a això? Amb això està d’acord el PSOE? Sí? Perquè després del tracte, l’acord 
últim fet, em sembla que això no arriba a cap lloc. Això és fer volar coloms, eh? 
 
Intervé el Sr. Meroño per manifestar que igual que abans també. Hem dit que el d’abans 
també és una qüestió de fe, i estem en el marc del... Nosaltres, el PSC acaba de signar un 
conveni d’establiment de les bases de relació PSOE-PSC, i es basa en punts com aquests, 
que bàsicament s’alimenta del Pacte de Granada. 
 
El Sr. Abel manifesta que ja, però com que diu que tot s’ha d’acordar... 
 
El Sr. Meroño manifesta que depèn de qui guanyi les primàries, bàsicament. 
 
Intervé el Sr. Abel per manifestar que no, però en principi l’acord diu, el conveni diu que tot 
s’ha d’acordar. O sigui, si el PSOE diu que no... O sigui, en una paraula: el que heu fet és 
carregar-se el partit. 
 
Intervé el Sr. Meroño per manifestar que no, no és un tema de partit, és un tema de govern, 
és un tema d’acord entre governs. Tot el que s’ha de pactar és entre governs, no entre partit. 
Deixa’t de partit, és entre governs.  
 
El Sr. Abel manifesta que escolta, tots sabem com es pensa, tant el PP com el PSOE. I 
vosaltres heu signat un conveni amb el PSC, amb la qual cosa, esteu a les seves mans. Clar, 
i jo dic: presentes això... Primer, que està fora de temps. En el 2008 potser, després de 
carregar-se l’Estatut, que és del 2007, potser hagués tingut sentit, però ara, i després 
d’escoltar i saber tot el que pensen todos los barones y todos los de allá, és molt difícil, eh? 
Evidentment. 
 
Jo en altres moment m’hagués abstingut, o potser hi hagués votat a favor, però evidentment, 
no hi puc votar a favor. Gràcies. 
 
Intervé el Sr. Alcalde per manifestar que gràcies, Sr. Abel. Gent per Cabrera, algun 
comentari? Sí? Sra. Anna Maluquer? 
 
Intervé la Sra. Anna Maluquer i Ferrer, del grup municipal de GxC per manifestar que bé, 
l’únic comentari és que està ple de bones intencions, el text. Al final dius, si no estiguéssim 
pel referèndum, potser es podria donar un vot positiu, però no és el cas. A més, això que 
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Catalunya, o que tot funciona millor quan està unida, dirà vostè quan està sotmesa, no?, a la 
voluntat de l’Estat central, aquest estat centralista que no ha sabut cuidar potser precisament 
una part d’aquest país, no?, que era important i que contribuïa en gran manera al benestar 
de tots. Per tant, potser ja és tard. 
 
Intervé el Sr. Alcalde per manifestar que molt bé, gràcies. Donem la paraula a Esquerra 
Republicana. Hauria de donar primer al Grup d’Esquerra Republicana, perdoneu, eh? Ha 
sigut... Disculpa, disculpa. Primer Esquerra Republicana. Endavant, Enric Mir. 
 
Intervé el Sr. Enric Mir i Nuet, del grup municipal ERC per manifestar que gràcies, Jordi, bon 
vespre a tothom. A veure, jo no l’hagués donat com a sobrevingut, perquè per a mi això ja 
està fora de temps, porta tres anys fora de temps, o sigui que no ve de sobrevingut. 
Vosaltres, jo entenc que no enteneu encara la realitat d’aquest país. Vull dir, nosaltres el que 
volem és la independència i punt. Esquerra Republicana de Catalunya, des de la seva 
fundació està lluitant per això. 
 
Hi ha coses que sí que estan bé. El punt 2, el 3 i el 9 m’agraden, és el que demanem 
nosaltres, però aquí es perd. Tot el que dieu i tot el que veneu, després aquí en cap moment 
he vist que aposti o que demani un referèndum. Si és que és el més demòcrata que hi ha, un 
referèndum. És que només demanant això... Demaneu un referèndum i llavors decidirem, 
però aquí esteu dient... 
 
Intervé el Sr. Meroño per manifestar que parlem de pacte, i una de les conseqüències 
d’aquest diàleg i pacte pot ser un referèndum, acordat o no, depèn de com s’estableixi. 
 
Intervé el Sr. Mir per manifestar que però si no voleu ni acordar el referèndum. 
 
El Sr. Meroño manifesta que jo, Enric, la teva postura l’entenc i és coherent, perquè heu 
pensat igual tota la vida, tot i que la independència de Catalunya no lliga amb el que s’ha 
aprovat a la moció anterior, que és... 
 
El Sr. Mir manifesta que com que no? És el canvi de ruta. 
 
Intervé el Sr. Meroño per manifestar que o sigui, que és un referèndum... 
 
Intervé el Sr. Mir per manifestar que nosaltres tenim molt clar on anem, Dani. Nosaltres ho 
sabem perfectament. 
 
El Sr. Meroño manifesta que és un referèndum dirigit a la independència. 
 
El Sr. Mir per manifesta que sí, sí. Nosaltres tenim molt clar on anem. Fins al final, com diu. 
Nosaltres, fins al final. Llavors, per respecte i perquè com a demòcrates que som, l’hem 
acceptat, l’hem mirat, però és evident que nosaltres votarem en contra, aquesta i totes 
aquestes propostes d’aquest tipus. Nosaltres primer votem, i després ens independitzem, i ja 
està. 
 
Intervé el Sr. Meroño per manifestar que està molt bé que hagis aclarit quina és la intenció 
de la moció anterior. Gràcies. 
 
Intervé el Sr. Alcalde per manifestar que molt bé. Per part del Partit Demòcrata, els 
expressaré jo quina és la nostra posició, i vagi per endavant que intentaré fer-ho amb la 
màxima voluntat de ser positiu, no de convèncer-lo, perquè sé que no el convenceré, però sí 
com a mínim fer-los reflexionar en alguns aspectes. 
 
Bé, nosaltres considerem que parlar avui en dia de canviar la Constitució i parlar de 
federalisme, malauradament, eh?, penso que és una absoluta utopia, demostrada pels vots i 
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per les manifestacions constants, i per les mesures preses, no per un govern central, sinó 
amb el suport d’una majoria àmplia, com es demostra elecció rere elecció de la població 
d’Espanya. Per tant, entenem que és una veritable utopia a dia d’avui, i que trigaríem anys i 
anys en aconseguir que hi hagués les majories suficients per canviar la Constitució, que 
permetés que es pugui dialogar en els termes que vostè proposa. 
 
Les propostes que proposen en aquesta moció impliquen tornar a 15 o 20 anys enrere, a 
reivindicacions que es feien paleses des dels governs de la Generalitat, i amb el suport d’una 
base social àmplia de Catalunya, però parlem de fa 15 o 20 anys enrere. Vull dir, jo hagués 
subscrit fa 15 o 20, o 25 anys, moltes d’aquestes peticions de què parla vostè, de millora de 
finançament, etcètera, i molts catalans estic segur que en aquell moment hi haguéssim estat 
d’acord, i hi estaven d’acord. Però és que és justament això el que s’ha trencat, no? 
 
I una última reflexió és que ens sap greu a tots els que apostem ja decididament per la 
independència, perquè en aquest moment el que volem és eixamplar la base democràtica, 
entenem, del procés, per tal que hi participi tothom i s’incloguin, no el màxim de forces 
polítiques sinó de persones que al final votaran, que estiguin a favor del referèndum. El que 
ens sap greu dir és que fins fa 2, 3 anys, el seu partit estava d’acord amb la celebració d’un 
referèndum, i això s’ha anat caient i desmembrant. Sí, vostès apostaven per un referèndum 
pactat, també el Pacte Nacional pel Referèndum parla que es voldria un referèndum pactat 
per les dues parts. No entenem, ens sap greu –penso que parlo en nom de molta gent– que 
el PSC s’hagi caigut, i molts dels seus... Bé, els votants no, els votants el que han fet és 
desaparèixer o anar-se’n cap a uns altres grups, no?, però que com a força política que a 
més en el seu moment a més va estar a favor del dret a decidir en el Parlament de Catalunya 
no fa tant, l’any 2013, que ara hagi donat aquest pas enrere important. 
 
I per últim, per tancar el tema, i és una pregunta que faig amb tot l’ànim i tota la bona 
voluntat, no a vostè sinó que la faig a amics, per sort cada vegada són menys els que 
queden a l’altra banda, i més a la banda que està a favor de la democràcia, sobretot del 
referèndum i de la independència, però encara en queden alguns.  
 
Els faig aquesta pregunta: molt bé, suposem que estem disposats a dialogar, a pactar, a 
intentar tot això que vostè planteja en aquesta moció. Quin límit de temps us marcaríeu a 
partir del qual dius «no hi ha res a fer, llavors sí que hem d’optar decididament per la 
independència». O sigui, quin és el termini al qual estaríem disposats a mantenir aquest 
diàleg per aconseguir canviar la Constitució, per implantar un estat federal, etcètera. Quin 
termini, quin horitzó de temps es marcarien.  
 
Intervé el Sr. Meroño per manifestar que jo és que no sé per què hi ha d’haver un termini. O 
sigui, el meu compromís és de transformar Catalunya i transformar Espanya, i transformar la 
societat d’Europa. O sigui, hem de defensar els valors... 
 
Intervé el Sr. Alcalde per manifestar que o sigui, paciència infinita. 
 
El Sr. Meroño manifesta que i repeteixo, defensar els valors de la revolució francesa, que 
són universals. Aquí, a Santiago de Xile, a París i a Tokio.  
 
El Sr. Alcalde manifesta que a veure, marcar-se terminis no és una qüestió que ara a mi se 
m’hagi acudit, és una cosa lògica.  
 
Intervé el Sr.  Meroño per manifestar que no, si jo entenc que tinguin pressa, jo ho entenc. 
 
Intervé el Sr. Alcalde per manifestar que no, pressa no, fa 300 anys, ja no és pressa. 
 
El Sr. Meroño manifesta que jo ho entenc. Jo no estic d’acord amb què això sigui tornar 
enrere 10 o 15 anys... 
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El Sr. Alcalde manifesta que no, 15 o 20. 
 
Intervé el Sr. Meroño per manifestar que aquí estem parlant d’un estat federal i de 
reconeixement plurinacional d’Espanya. Això no és retrocedir 10 o 15 anys. Això és bastant 
més que el que estava proposat a l’Estatut del 2010. Per tant... 
 
Intervé el Sr. Alcalde per manifestar que jo dic que moltes de les propostes i reivindicacions 
que hi ha en aquest..., en el contingut de la moció, és tornar 15 o 20 anys, i ja s’han superat. 
O sigui, per exemple, vostè aquí parla... Jo no volia entrar en els detalls. 
 
El Sr. Meroño manifesta que això és com ser de ciències o ser de lletres. A mi vostè em 
pregunta... 
 
El Sr. Alcalde manifesta que no. 
 
Intervé el Sr. Meroño per manifestar que sí, sí, això és com ser de ciències o ser de lletres. 
La persona que es fa d’un partit socialista o d’un partit progressista, no està per aquestes 
coses. Jo estic per transformar la societat i transformar els valors que jo crec de la societat, i 
ho faig des del meu poble, perquè jo crec que puc col·laborar amb aquesta transformació 
des del meu poble.  
 
Intervé el Sr. Alcalde per manifestar que no, si això és absolutament lícit i lloable, eh? Vull dir 
que no... Però... 
 
Intervé el Sr. Meroño per manifestar que i no em fixo fronteres. I evidentment que hi ha 
solidaritat entre pobles, evidentment que hi ha d’haver solidaritat entre el Pla de l’Avellà i el 
centre històric... 
 
El Sr. Alcalde manifesta que però llavors la voluntat no és aconseguir objectius sinó parlar 
dels temps, no? 
 
El Sr. Meroño manifesta que entre Lleida i Barcelona, entre Madrid i Barcelona, entre Madrid 
i Extremadura, entre... Evidentment. I amb França i amb París, hi ha d’haver solidaritat entre 
els pobles. És la base. 
 
Intervé el Sr. Alcalde per manifestar que llavors, la voluntat final no és aconseguir un objectiu 
sinó parlar-ne, anar parlant. 
 
Intervé el Sr. Meroño per manifestar que no, no.  
 
El Sr. Alcalde manifesta que no s’aconsegueix, no passa res, anem parlant. És una postura 
poc pràctica diria jo, no? 
 
El Sr. Meroño manifesta que no, no, és la millora de les condicions dels ciutadans, de les 
seves llibertats. 
 
Intervé el Sr. Alcalde per manifestar que home, la nostra també. Per això, clar. En un estat i 
en un autogovern, amb la capacitat que té Catalunya, milloraríem segur.  
 
Llavors, jo vull entrar, no volia fer-ho però entraré en una sèrie de punts que ha posat vostè, 
o que posa la seva moció, no crec que els hagi posat vostè, no? 
 
Diu: «Encara existeix un catalanisme majoritàriament obert i integrador, dialogant i pacifista.» 
I tant! Clar. Però no és només el seu, eh?, no s’atribueixin la voluntat integradora, dialogant i 
pacifista només els que no volen la independència, els que volem la independència, jo penso 
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que som molt dialogants, absolutament pacifistes. 
 
Diu que van a un referèndum de ruptura, que porta a la societat a la divisió i l’enfrontament. 
Jo no he vist cap enfrontament en els anys de què estem parlant, ni a nivell de família ni a 
nivell d’amics ni a nivell de veïns. No n’he viscut ni un. Ni personalment, ni en tinc constància 
que hi hagi hagut cap, almenys en el poble de Cabrera, i en el meu entorn social, diguéssim.  
 
«No concebem una Catalunya fora de la Unió Europea.» Ni nosaltres tampoc. Evidentment 
que no.  
 
Diu: «Ni beneficia Catalunya», i tant, que beneficia Catalunya la independència. Diu: «No és 
la solució, ni beneficia Catalunya...» Jo dic que a Catalunya tenim el ple convenciment que 
sí, o com a mínim, qüestioni, però no pot absolutament garantir que no beneficia Catalunya.  
Diuen vostès: «Per preservar la unitat del poble de Catalunya.» Coi, i nosaltres també, però 
és que jo crec que ja està prou unit. Com deia la Sra. Maluquer, parlem d’unió o de 
submissió. Em sembla que has sigut tu, Anna, que ho has comentat, oi? Sí. 
 
Després, una cosa que sí que... És que m’agrada molt anar a allò pràctic, eh? Diu: «El treball 
conjunt sobre les 46 qüestions plantejades pel president Puigdemont.» I les 23 plantejades fa 
tres anys pel president Mas, que no se’n va dir ni mu? No se’n va tractar ni una. Fa dos anys 
i mig. Ni una. I ara ja són 46. S’interlocutaran 344 temes a tractar... 
 
Intervé el Sr. Meroño per manifestar que l’interlocutor és nefast. És que s’ha de canviar 
l’interlocutor.  
 
Intervé el Sr. Alcalde per manifestar que home, no... Val, val, doncs, facin alguna cosa. 
 
El Sr. Meroño manifesta que és que s’ha de canviar l’interlocutor.  
 
El Sr. Alcalde manifesta que sí, sí. Facin alguna cosa per canviar-lo. De moment, han fet per 
mantenir-lo. Molt bé. Diu: «La fractura de la societat catalana»... 
 
Intervé el Sr. Meroño per manifestar que no, no, jo no, eh? 
 
Intervé el Sr. Alcalde per manifestar que vostè no, vostè no, però el partit amb el qual estan 
ara no sé si conveniats, associats o no sé com, sí que ho fa. 
 
El Sr. Meroño manifesta que perdoni, qui era el soci de govern de Convergència el 2010? 
 
El Sr. Alcalde manifesta que no, Convergència sempre ha buscat acords amb qui governava. 
 
Intervé el Sr. Meroño per manifestar que qui ha sigut el soci de govern en el consell comarcal 
de Convergència? 
 
Intervé el Sr. Alcalde per manifestar que el que governava. Sí, clar. Amb qui està a govern. 
No amb un partit o un altre, amb qui està al govern, per tal d’obtenir el millor per al país i els 
seus ciutadans. 
 
Parla de fractura de la societat catalana. Repeteixo: inexistent. Això és el discurs de 13TV, de 
la COPE, de tots aquests que no s’assabenten absolutament de la pel·lícula, i el que és 
pitjor, que no s’assabentaran mai. Llavors, em sap greu particularment que catalans que 
viuen aquí i que viuen el dia a dia, també expressin el tema de la fractura social, etcètera.  
 
Mira, que això ho parli un d’on sigui d’Espanya, perquè ho ha sentit i ha sentit campanes 
però no té una altra versió que aquesta, doncs, es pot entendre, i en això jo crec que ja no hi 
ha res a fer. Però els que vivim a Catalunya, ostres, no diguem aquestes coses, perquè 
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realment fan mal. 
 
I en fi, només era això. Per tant, nosaltres votarem també en contra, amb un «no» rotund, i 
amb voluntat que, si us plau, vagin reflexionant i a veure si aconseguim avançar cap a... 
 
Intervé el Sr. Meroño per manifestar que però és que la reflexió és un tema de valors, i per 
això he volgut llegir aquest paràgraf del llibre. Jo ja li he dit, serà molt avorrit si li parlo de 
l’informe del consell de garanties estatutàries, o de si realment hi ha una base jurídica o no hi 
ha una base jurídica. És un tema de valors, és que és molt senzill, és que vostès no ho 
entenen encara. 
 
Intervé el Sr. Alcalde per manifestar que doncs, la veritat, no, no ho entenem. 
 
El Sr. Meroño manifesta que ja ho veig. 
 
El Sr.. Alcalde manifesta que molt bé. Doncs, sotmetem la moció a votació. 
 
Vots a favor? 
 
Vots en contra? 
 
Doncs, no prospera la moció per un vot a favor, del Partit dels Socialistes de Catalunya, i 9 
vots en contra, de la resta de grups municipals. Molt bé. 
 
Sotmès l’assumpte a votació, el Consistori per 1 vot a favor (PSC) i 9 vots en contra (4 
PDeCAT, 2 ERC, 2 GxC i 1 AI-CM), acorda no aprovar la moció per un nou Pacte 
Constitucional que renovi les relacions de convivència entre Catalunya i Espanya. 
 
4.2. RATIFICACIÓ DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE LA TELEVISIÓ 
DIGITAL LOCAL PÚBLICA DE LA DEMARCACIÓ DE MATARÓ, PROGRAMA NÚMERO 1 
DEL CANAL MÚLTIPLE 24 AMB REFERÈNCIA TLO6B I DENOMINACIÓ “MATARÓ”, 
CONSORCI DIGITAL MATARÓ-MARESME 
 
Passem al tercer punt de sobrevinguts, que és aprovar un acord de dissolució d’un consorci 
que en el seu dia es va aprovar per ple, que Cabrera s’integrés, formés part d’aquest 
consorci. Ara hem d’aprovar com a tràmit la ratificació de la resolució d’aquest consorci. 
Estem d’acord amb la urgència, primer de res? Sí? Molt bé.  
 
Doncs, es tracta de l’acord de dissolució del consorci per a la gestió de la televisió digital 
pública. 
 
Bé, sabeu que Cabrera estava integrada dins del Consorci Televisió Digital Mataró – 
Maresme, a la qual fèiem una aportació anual. El consorci ha decidit, ha aprovat dissoldre’s, 
de manera que el que fan per optimitzar els recursos és fusionar la televisió de Mataró i la 
ràdio de Mataró. Per tant, ara el que aprovem aquí és que estem d’acord, si és que ho 
estem, que suposo que sí, amb la dissolució d’aquest consorci, que és una decisió que ha 
pres el propi consorci, però que ha de ratificar el ple, en tant que Cabrera en formava part. 
 
I posteriorment, més endavant, ja plantejarem l’aprovació del nou conveni o contracte entre 
Cabrera de Mar i el nou ens que serà resultant de la fusió de la televisió i la ràdio de Mataró. 
 
Hi ha alguna qüestió que vulguin preguntar o comentar? No? Doncs, sotmetem aquest punt a 
votació. 
 
Vots a favor? Doncs, queda aprovat per unanimitat dels assistents, 10 vots a favor. 
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Sotmès l’assumpte a votació, el Consistori per unanimitat dels assistents, acorda aprovar la 
proposta que és del següent tenor literal: 
 
“Expedient número 2017/354 relatiu a l’acord de ratificació de dissolució del Consorci per a la 
gestió de la Televisió Digital Local Pública de la Demarcació de Mataró, programa núm. 1 del 
canal múltiple 24 amb referència TL06B i denominació “Mataró”, Consorci Digital Mataró-
Maresme. 
 
Fets 
 
1. Atès que en data 2 de de desembre de 2016, en el Ple del Consorci Digital Mataró-
Maresme va donar compte de l’informe sobre el procés d'integració dels mitjans públics 
locals m1tv i Mataró Ràdio. 
 
2. Atès que en data 12 de gener de 2017, el Ple de l’Ajuntament de Mataró va aprovar: 
 

- Fer palesa la voluntat de l’Ajuntament de Mataró de prestar la gestió de la Televisió 
Digital Local Pública de la Demarcació de Mataró, programa núm. 1 del canal múltiple 
24 amb referència TL06B i denominació “Mataró”, a través de l’entitat Pública 
Empresarial Mataró Audiovisual. 
 
- Que el procediment administratiu corresponent per aprovar la gestió d’aquest servei 
públic per part de l’Ajuntament de Mataró es farà efectiu un cop el Consorci Digital 
Mataró-Maresme hagi adoptat el corresponent acord de la seva dissolució. 
 
- Que un cop acordada la dissolució del Consorci s’iniciaran tots els tràmits jurídics-
administratius per tal d’executar el full de ruta que conté el present acord. 

 
3. Vist el contingut del certificat dels acords adoptats pel Ple del Consorci Digital Mataró-
Maresme en sessió ordinària feta el 23 de gener de 2017, sobre l’aprovació inicial de la 
dissolució del Consorci per mutu acord dels ens consorciats. 
 
4. Vist l’informe de Secretaria que consta a l’expedient on s’exposa que la ratificació de 
l’acord de dissolució s’haurà d’adoptar pel Ple de la corporació municipal amb el quòrum de 
majoria absoluta per aplicació dels preceptes previstos a l’article 313.2 i 324.2 del ROAS. 
 
Fonaments de dret 
 
1. Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
2. Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya. 
 
Per tot l’esmentat, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer: RATIFICAR en tots els seus termes l’acord de dissolució del Consorci per a la gestió 
de la Televisió Digital Local Pública de la demarcació de Mataró, programa núm. 1 del canal 
múltiple 24 amb referència Tl06b i denominació “Mataró”, Consorci Digital Mataró-Maresme, 
adoptat per acord plenari del Consorci de data 23 de gener de 2017. 
 
Segon: DONAR TRASLLAT del present  acord al Consorci Digital Mataró-Maresme, a fi i 
efecte que ho incorpori a l’expedient, i una vegada sigui instruït i definitivament acordat pel 
seu Plenari, ho trameti a la Direcció General d’Administració Local per a constància de la 
dissolució del dit Consorci. 
 
5. INFORMES, PRECS I PREGUNTES 
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El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, passem, doncs, al punt d’informes, precs i preguntes. 
Comencem pels informes dels membres del govern. I comencem per la Sra. Maria José 
Cortada, regidora de Promoció Econòmica, Serveis Socials i Sanitat. Endavant, quan vulguis. 
 
Intervé la Sra. Maria José Cortada i Manchado, del grup municipal PDeCAT per manifestar 
que hola, bon vespre. 
 
En primer lloc, us donaré els informes de l’atur. Tenim un 7,71 per cent d’aturats, ha pujat en 
4 persones, i ara són 161.  
 
Llavors, us volia informar una mica sobre el funcionament de l’estança de dia, que va 
començar ja una miqueta forta al gener. Tenim quatre usuàries que fan ús d’aquest servei. 
No és fix el dimarts i divendres, s’ho van combinant, però la veritat és que el feed-back és 
molt bo. Arriben a les 9 i mitja, fan activitats, dinen, segueixen fent activitats, i a casa se’n 
van cap a les 6 i mitja. És un servei que les famílies estan agraint. 
 
I després, els pisos de Mataró. A Mataró ja sabeu que tenim dos pisos. Un d’ells està en molt 
bon estat, i està llogat a una família immigrant, que provenen del Salvador. I l’altre, que està 
en un estat bastant abandonat, està ocupat en aquests moments, i estem en procés de 
desocupar-lo, amb els Mossos i la Policia, i estem en aquest procés. Era més que res 
informar com estava aquest tema.  
 
I ja està, no tinc res més de moment. Gràcies. 
 
Intervé el Sr. Alcalde per manifestar que gràcies, Puchi. Donem ara la paraula a la Montserrat 
Reig, regidora d’Ensenyament, Cultura i Patrimoni. Quan vulguis.  
 
Intervé la Sra. Montserrat Reig i Pascual, regidora del grup municipal d’ERC per manifestar 
que hola, bon vespre. 
 
Jo voldria informar sobre l’escola d’adults, que hem augmentat, tenim 100 persones ja 
matriculades. Hem pujat molt, creiem que el lloc on l’hem ubicada ha sigut, no sé, molt ben 
acceptat per la gent. 
 
Llavors, informar-los que ara, com a novetat, aquest mes de març iniciem dos grups de 
Scrabble, un en català i l’altre en castellà, amb la col·laboració per al català del consorci de 
normalització lingüística, i que els convidem per si algú de vostès hi vol participar, que 
necessiten gent.  
 
Llavors, referent a les portes obertes de les escoles, tenim l’escola del Pla de l’Avellà, que 
farà les portes obertes el dia 17 de març. L’escola Sant Feliu, el dia 11 de març. Ja sabeu 
que l’escola Sant Feliu és la concertada i la religiosa.  
 
Llavors, tenim l’escola bressol municipal, que ho farà del 24 al 27 d’abril, i hem demanat més 
dies. Farà uns dies matí i tarda, uns altres dies matí, ja ho informarem, perquè d’aquesta 
manera les famílies puguin tenir més temps i més hores per poder-ho visitar. 
 
També informar-los que tenim 57 places, i que en aquests moments tenim 56 de cobertes. 
Queda 1 a P2, però que tot l’altre ho tenim cobert. 
 
Ah, referent a les diverses activitats de Sant Jordi, com que ja no hi ha més ple fins 
passades, us voldríem convidar a què participessin al que oferim a la biblioteca, a diverses 
coses que ja els anirem enviant les invitacions. Llavors, dir-los que el mateix dia de Sant 
Jordi, que farem el sisè premi Antoni Isern, el farem aquest any al centre cívic. Perquè també 
creiem que hem d’anar... El poble és molt gran, i un any ho farem en un lloc i l’altre any ho 
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farem en un altre. I per la tarda es farà aquí dalt, al poble, a Cal Conde, «Cabrera és 
espectacle» ens oferirà un espectacle. Estan tots convidats. Gràcies. 
 
Intervé el Sr. Alcalde per manifestar que molt bé, gràcies, Montse. Donem la paraula al Sergi 
Teodoro, regidor de Joventut, Esports i Festes. Endavant. 
 
Intervé el Sr. Sergio Teodoro i José, regidor del grup municipal PDeCAT per manifestar que 
bon vespre. 
 
Jo parlaré del Carnestoltes, de com ha funcionat. Vam tenir una participació força elevada, 
però ha baixat una mica el dissabte el tema del concurs, i estem molt contents sobretot del 
dimarts, que vam tenir en el Ball de Momerotes, que vam tenir 12 persones que es van 
disfressar, que l’any passat en vam tenir 3. Això és un dels temes que estem treballant, sobre 
la recuperació de tradicions del nostre municipi. Aquest és un ball que es feia antigament a la 
sala de teatre La Maresma, i que seguim treballant per veure si l’any que ve podem 
aconseguir més implicació per part de la ciutadania, i que recuperar les tradicions sempre és 
un tema important. 
 
I l’altre tema és que el Sr. Meroño em va preguntar a l’últim ple sobre l’estat del Pla de 
joventut, que vam convocar una reunió on van participar els grups de l’oposició. 
 
Ara mateix estan redactant la memòria d’avaluació de tots els continguts. El que va fer el 
nostre grup, el grup motor, en què van participar vostès, vam fer una primera diagnosi de 
quins eren els temes que havien de tractar cadascun dels grups de treball. Aleshores, està 
previst, una vegada s’hagin extret les conclusions, tornar-nos a veure per parlar de la 
memòria. Gràcies.  
 
Intervé el Sr. Alcalde per manifestar que gràcies a tu, Sergi. Donem ara la paraula a la 
senyora Núria Pera, regidora d’Urbanisme i Serveis Interns. Endavant, Núria.  
 
Intervé la Sra. Núria Pera i Maltes, del grup municipal del PDeCAT per manifestar que hola, 
bona nit. 
 
Els volem informar que la Diputació de Barcelona, en el Programa complementari de foment 
de l’ocupació local, ha concedit a l’Ajuntament de Cabrera una dotació per al 2017 de 44.600 
euros, i per al 2018 una dotació de 44.600 euros també, per tal de fomentar la contractació 
directa de persones en situació d’atur per part de les administracions locals. I properament 
els informarem d’aquests plans d’ocupació on els destinarem concretament.  
 
L’altra qüestió de la qual volem informar és que el dia 8 de març va acabar el termini per 
participar en el procés de selecció d’un tècnic d’obra pública, un TOP. S’han presentat 13 
sol·licituds, i el proper pas és la constitució del tribunal per resoldre els admesos i els 
exclosos, decidir el dia de les proves, i les proves que s’han de fer. Moltes gràcies. 
 
Intervé el Sr. Alcalde per manifestar que moltes gràcies a tu, Núria. 
 
Intervé la Sra. Reig per manifestar que disculpeu, haig de sortir un moment per una urgència.  
 
Intervé el Sr. Alcalde per manifestar que bé, donem la paraula al Sr. Enric Mir, regidor 
d’Obres i Serveis i Sostenibilitat. Endavant, Enric. Ah, i Comunicació i Participació Ciutadana, 
perdó. 
 
Intervé el Sr. Enric Mir i Nuet, del grup municipal de ERC per manifestar que gràcies. Val, jo 
informaré de quatre temes. 
 
El primer és que ja s’han començat les tasques de netejar la franja, la franja de protecció 
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entre en nucli urbà i la zona forestal. Van començar la setmana passada, està previst que 
durin aproximadament un mes. Es tracta d’esbrossar i treure els arbres que estan morts i 
malalts.  
 
Això es farà en dues fases. S’ha demanat una subvenció a la Diputació de Barcelona, que 
ens anaven a concedir, d’uns 22.000 euros, i el pla va, la primera fase és des del Mas Terrillo 
fins La Peirota, que és el que s’està fent actualment, i la segona fase seria de La Peirota fins 
Agell. Amb això tindríem tota la franja coberta, desbrossada i en bones condicions pel tema 
dels incendis i per qualsevol actuació que s’hagués de fer. Està previst que ara, aquest any, 
es faci aquesta, i l’any que ve tornar a demanar ajudes i poder fer la segona fase.  
 
El segon punt de què també vull informar, que l’urgent ja haurà sigut una mica..., s’haurà 
donat compte, és que al carrer Major es va detectar la setmana passada una fuita d’aigua. 
Llavors, l’empresa SOREA va fer l’actuació i va obrir el carrer. Una vegada es va obrir el 
carrer, semblava que no ho havien trobat. Van fer reparacions de fuites, però seguia sortint 
aigua. 
 
Llavors, com que pel carrer Major ja passen dos canalitzacions, vam pensar que segurament 
estaria a l’altra canalització. Llavors, han anat a buscar la fuita que han obert al principi del 
carrer, on està la vàlvula, i des d’allà intentar-ho buscar, i sembla ser que possiblement 
l’hagin trobat allà. Llavors, el que han fet ha sigut que avui han acabat les tasques, ara 
estaran un dia, abans de tancar, per veure si realment l’han trobat, i per poder donar per 
tancat això i tornar a arranjar i tornar a deixar el carrer com estava, val? Tot això són obres 
que fa SOREA i són a càrrec de SOREA. Que no té cost per a l’ajuntament. 
 
El tercer tema és les obres del Pla d’accessibilitat. Com ja hem anat informant aquí a les 
darreres comissions i en el ple, va tot segons el previst. S’està fent la millora dels guals per 
als vianants. Està previst que finalitzin ja aquest mes, tal com s’havia acordat, i de moment 
s’està arranjant un total de 28 passos i guals, i estem ja, quasi hem fet 20, o sigui que jo crec 
que abans que acabi el mes de març estarà tot arreglat. 
 
I per últim, com també ja ha informat a les diferents comissions i a l’últim ple, la companyia 
ABERTIS ha fet la canalització de les aigües de l’autopista, i a més a més, ha fet un mur a 
l’antic Camí del Mig, amb una tanca protectora. Ho han millorat tot, per també el llindar i pel 
tema de protecció, cosa que ens anirà molt bé amb la previsió de poder després urbanitzar 
aquest carrer, que tindrem molt més ben separat les distàncies. Això tampoc té cap cost per 
a l’ajuntament, i tot ho paga la companyia ABERTIS. 
 
 Ja està, gràcies. 
 
Intervé el Sr. Alcalde per manifestar que gràcies a tu, Enric. Bé, per part meva informar d’un 
parell de temes. 
 
Primer, de com està evolucionant el portal de transparència, que l’anem omplint de dades. És 
una tasca feixuga que van fent des de la Unitat Administrativa, sempre dins dels horaris i, per 
tant, com un afegit a la feina del dia a dia, però que va evolucionant a poc a poc. 
 
En concret, informar-vos que a dia d’avui ja es poden consultar les agendes, tant d’Alcaldia, 
la meva pròpia, com del regidor d’Obres i Serveis, l’Enric, com de la regidora d’Urbanisme, la 
Núria Pera. Es poden consultar setmanalment les seves agendes, les nostres agendes.  
 
També recentment hem publicat, per tant, tothom ho pot consultar, la declaració d’activitats 
patrimonials de tots els càrrecs electes del govern municipal. La declaració que es fa quan 
un càrrec electe entra en un ajuntament a formar part del govern, si més no, és obligatori, i 
ara, amb la Llei de transparència, és obligatori fer-ho públic també. No sé quin interès pot 
tenir, però en qualsevol cas, sapigueu que això és públic. 
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Bé, també s’ha publicat en el portal de transparència, en l’apartat, igual que els altres, 
d’informació institucional i organitzativa, però en aquest cas en la secció d’empleats públics, 
la relació de llocs de treball de l’Ajuntament, on es poden consultar les característiques 
funcions de cada lloc de treball, quins complements té, quines classificacions, etcètera.  
 
També en l’Àrea de Gestió Econòmica s’ha incorporat recentment, i es pot consultar, el 
pressupost del 2017. Tot i que això es va actualitzant per part de la direcció general 
d’Administració local, nosaltres ho hem incorporat manualment perquè es pugui consultar ja. 
I ja està, de moment, això és el que anem fent i anem avançant. Esperem que amb els plans 
d’ocupació que ja ens ha avançat la Núria, que ens ha aconseguit la Diputació un import 
significatiu, puguem contractar alguna persona que ens ajudi a donar un veritable impuls en 
els propers mesos per acabar com abans millor d’omplir i complimentar tot el portal de 
transparència. 
 
I el segon tema de què us volia informar era que tot i que no s’ha acabat el termini, perquè 
encara es poden presentar algunes peticions. Informar-vos de les subvencions que hem 
sol·licitat a la Diputació de Barcelona en aquest any 2017. Concretament, pel que fa a 
recursos materials del Catàleg de serveis de la Xarxa de Municipis, hem demanat 18 
recursos materials, el que fa als recursos tècnics del Catàleg, n’hem demanat 9, i pel que fa 
als recursos econòmics del Catàleg de serveis, n’hem demanat 22, per un import total de 
238.000 euros aproximadament, concretament 238.238,48 euros. Estem pendents que ens 
ho vagin contestant, quina part se’ns atorga, quins recursos se’ns assignen, etcètera, però 
volia informar-vos d’això, que és un volum lleugerament..., bé, similar al que havíem 
demanat l’any passat, però tenint en compte que encara hi ha alguns recursos que es poden 
demanar fins a finals de març. 
 
I bé, això és tot per part meva. A partir d’aquí, donem la paraula als diferents grups, per a 
precs i preguntes, sobre el que tinguin a bé plantejar. Comencem pel Sr. Daniel Meroño, del 
Partit dels Socialistes de Catalunya. Quan vulguis. 
 
Intervé el Sr. Meroño per manifestar que bé, gràcies. 
 
Ara sí que parlem de temes de poble, que és el que ens interessa a tots, i que entenc que és 
per al que estem aquí. Tot i així, el llibre que he llegit està a disposició de qui el vulgui, eh? El 
puc prestar... Vull dir que és molt interessant, és històric, i qui vulgui, l’hi presto, eh? 
 
Començaré... Bé, volia preguntar si el plec de bases tècniques, el plec de prescripcions 
tècniques, el plec de bases de la licitació de l’escola bressol de La Marinada s’aprovarà en el 
ple, en algun ple, o és en junta? Ho sabeu, com es va fer l’anterior? 
 
Intervé la Sra. Reig per manifestar que s’ha d’aprovar fent una taula de licitació. 
 
Intervé el Sr. Alcalde per manifestar que no, però els plecs s’aproven en junta, diria jo. 
 
La Sra. Reig manifesta que sí, en junta. En funció de la quantia. Si el contracte supera el 10 
per cent dels ingressos, dic bé? dels ingressos ordinaris del pressupost, llavors, és obligatori 
que vagi a ple. Si no, va per junta de govern. Però en qualsevol cas, s’informa prèviament 
també a comissió informativa, em sembla que sempre s’ha informat. 
 
I que ara estem treballant la part tècnica. Encara no hem arribat a... 
 
Intervé el Sr. Meroño per manifestar que bé, jo em torno a disposició vostra per col·laborar 
en l’elaboració d’aquests plecs. Montse, ja ho vaig dir... 
 
Intervé la Sra. Reig per manifestar que ho estem fent amb l’Eduard, està fent la part tècnica, 
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a la que jo poc puc també aportar, perquè són tot legalitats i normes. I a la resta, hem 
contactat ja amb la Diputació, amb les dues tècniques que ens van enviar l’altra vegada, a 
veure si podran venir, i una del Departament d’Ensenyament. Ja et direm alguna cosa, però 
de moment encara no hem arribat a aquest punt. 
 
El Sr. Meroño manifesta que bé, ho dic per terminis. Això dius..., les prescripcions has dit que 
hi havia 52. 
 
Intervé la Sra. Reig per manifestar que això no té res a veure, amb això no es mobilitza res. 
Nosaltres anem amb el calendari... 
 
Intervé el Sr. Meroño per manifestar que amb el calendari escolar de la Generalitat, sí. 
 
La Sra. Reig manifesta que de la Generalitat. Perquè tenim demanades les competències, 
però encara no ho tenim, o sigui que hi hem d’anar... Hi hagi qui hi hagi d’empresa, tot 
segueix el mateix calendari. 
 
El Sr. Meroño manifesta que el mateix calendari, però entenc que per previsió del servei, 
com abans se sàpiga, millor. la pregunta és: teniu previsió...? 
 
Intervé la Sra. Reig per manifestar que a l’agost. 
 
Intervé el Sr. Meroño per manifestar que a l’agost es farà l’adjudicació... La licitació i 
l’adjudicació a l’agost? 
 
Intervé la Sra. Reig per manifestar que exacte. És quan pertoca. Jo crec que si es pot fer al 
juliol, perquè l’agost és un mal mes, però a mi l’Eduard, segons tot, diu que ha de ser a 
l’agost. 
 
Intervé el Sr. Alcalde per manifestar que l’agost deu ser el límit. 
 
Intervé la Sra. Reig per manifestar que el límit, deu ser. Podem preparar-ho abans. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que mirarem de fer-ho... 
 
La Sra. Reig manifesta que ho estem fent. 
 
Intervé el Sr. Alcalde per manifestar que ho estem treballant, tenim temps. Estem al mes de 
març, jo crec que estem... 
 
Intervé la Sra. Reig per manifestar que sí, anem bé.  
 
Intervé el Sr. Meroño per manifestar que bé, voldria transmetre una mica el malestar de 
l’AMPA, dels pares de l’escola del Pla de l’Avellà, respecte a la visita que va fer TV3 amb el 
programa Divendres, que va venir tres dies a Cabrera, i diguéssim que no es va moure del 
nucli històric de la part alta, i quan es va anar a parlar amb els nens escolars de l’escola, es 
va anar a l’escola Sant Feliu, quan TV3, que és una televisió pública, hauria d’estar per 
promocionar l’escola pública i, per tant, no li hagués costat res baixar a fer uns quants..., les 
entrevistes o aquestes gravacions a l’escola pública del poble. Que jo crec que això... Tenim 
un assessor de comunicació, no sé si això ho va gestionar directament l’ajuntament amb TV3 
o hi havia algú pel mig, però jo crec que aquí... Jo us ho dic, hi ha hagut malestar per part de 
pares de l’escola. 
 
Una altra cosa és el tema del «pipican» del carrer Canigó. Hi ha hagut un parell 
d’atropellaments de gossos. Comença a ser..., sí, comença a anar-se una mica de mare en 
el sentit que les tanques estan molt tortes, són baixes, estan anant gossos, cada vegada m´s 
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gossos,  més grans, diguéssim. Hi ha una certa molèstia també per a alguns veïns. Hi ha un 
arbre allà, un pi, que la pinassa se la mengen els gossos i alguns han hagut d’anar també al 
veterinari. 
 
Clar, què passa? Els bancs, els pins, tot allò estava abans que el «pipican», es va fer 
després el recinte, el tancat es va fer a posteriori, i allò no està adequat per a gossos. Hi ha 
aquests riscos, i ha passat això, que n’hi ha hagut un parell de gossos... A més, sobretot és 
un tema de seguretat. És que està al costat de la Nacional aquest «pipican», llavors, és molt 
fàcil que el gos, a la que salti, s’escapi i se’n va a la Nacional, i hi ha hagut atropellaments. 
Llavors, home, potser una tanca tipus Rivisa, d’aquestes més altes, per un tema de 
seguretat, estaria bé. Tipus el que hi ha, per exemple, als «pipican» de Vilassar de Mar, que 
jo crec que seria interessant. Retirar el pi, i els bancs que estan a dins potser treure’ls fora, 
perquè a dins uns bancs..., els gossos s’hi pixen. Vull dir que aquells bancs no fan res a dins 
del «pipican». Ho plantejo perquè ja comença a ser un tema de seguretat.  
 
També és un tema de seguretat el tema –i això, Enric, també ho hem comentat en alguna 
comissió d’obres– de la il·luminació, dels fanals. Jo sé que aquí s’ha parlat, en el ple, de si 
no hi havia prou il·luminació, més enllà de les responsabilitats polítiques que tingui cadascú. 
Bé, sent positius, si hi ha dos o tres punts que són conflictius, que són perillosos, substituïm 
aquells leds d’aquells fanals d’aquells punts, no? Un d’ells claríssimament és el «pipican», 
uns altres poden ser els parcs, i algun pas de zebra sobretot, de creuament. Estem parlant 
com a màxim de 20 fanals, 20 leds a substituir, si us plau –si us plau. Per seguretat. 
 
Què més? El tema de SOREA. Tu dius que això no ha tingut cap cost per a l’ajuntament. Jo 
crec que sí que ha tingut un cost per als ciutadans, el fet que vagin tancant, obrint i buscant. 
Això de buscar les fuites obrint i tancant vàlvules és del segle XIX. O sigui, ara hi ha 
tècniques, i SOREA les coneix, el que passa que no les aplica en concessions de pobles 
petitets com Cabrera, però hi ha tècniques des d’infrarojos via satèl·lit, a gasos traçadors a 
l’aigua que es detecten en superfície... Hi ha tecnologia no destructiva per no haver de, allò 
típic, obrir rasses, tancar, obrir aixeta, tancar aixeta, perquè això el que fa és que les obres 
s’eternitzin. I això no té un cost econòmic per a l’ajuntament, però té un cost de servei per al 
ciutadà, i això s’ha de... És així de clar, se’ls ha d’«apretar», i se’ls ha d’«apretar», hem de 
posar tots els mecanismes i tota la tecnologia perquè l’afecció al ciutadà sigui la menor 
possible. 
 
Bé, el tema del Carnestoltes, que el Sergi diu que tenim un objectiu, que és... Serà complicat 
recuperar aquesta tradició, perquè el Carnestoltes és un cap de setmana, és un pont en què 
els nens no tenen escola, i a més, no hi ha activitats extraescolars o, diguéssim, esportives 
de cap de setmana, i molta gent marxa del poble. I és una realitat. Així com recuperar 
tradicions més de festa major potser sigui major perquè majoritàriament la gent no marxa 
tant, i a més, com que hi ha molta gent a Cabrera, hi ha gent que esquia, llavors, aprofita i 
se’n va a esquiar. És un repte complicat, Sergi. No sé fins a quin punt val la pena, revertir 
esforços i recursos en això, no ho sé. Hem passat de 4 a 12. Bé, no ho sé. De 3 a 12.  
 
Intervé el Sr. Teodoro per manifestar que no participants, eh? És a dir, persones que s’han 
disfressat en aquest ball concret. 
 
Intervé el Sr. Meroño per manifestar que però em dones la raó en què és un repte molt 
important. 
 
El Sr. Teodoro manifesta que bé, tots els temes de recuperar tradicions és un tema molt 
complicat. 
 
El Sr. Meroño manifesta que sí, sí, però pel cap de setmana que és.  
 
Intervé el Sr. Teodoro per manifestar que és un dimarts això. Sempre és dimarts.  
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 Intervé el Sr. Meroño per manifestar que bé, el ball de les màscares va ser dimarts, però el 
dissabte també hi havia... 
 
El Sr. Teodoro manifesta que sí, però la part de recuperar tradició és recuperar el Ball de 
Mamerotes que es feia el dimarts. Tot el que es fa amb el tema de la rua, el tema del concurs 
de disfresses, tot això no està arrelat tradicionalment a Cabrera, i és una cosa que fem ara 
des de fa poc temps. Jo he parlat del tema de dimarts. 
 
El Sr. Meroño manifesta que val. 
 
I bé, ja per finalitzar, el tema de la transparència, el portal de transparència que comentaves, 
Jordi. Bé, una de les coses més importants és tot el tema de la contractació, o sigui, el llistat 
de contractes menors que fa l’ajuntament no deu estar encara, perquè si no ho has comentat 
és que encara no deu ser-hi. Però jo crec que hem d’anar cap aquí, vull dir, l’Administració 
ha de ser absolutament transparent quant a totes les contractacions que faci, des de 300, 
400, 600 o 17.999 euros. 
  
Ja està, gràcies. 
 
Intervé el Sr. Alcalde per manifestar que molt bé. Gràcies a tu, Dani. Bé, això de la 
transparència, ara no sé si ja hi són els contractes o no, però evidentment hi seran, quan 
estigui tot omplert segur que hi seran, i cap problema, eh? Vull dir, absolutament transparents 
en això. 
 
Pel que fa a TV3, jo desconeixia que hi hagués cap problemàtica per part de l’AMPA. Sí que 
m’havien arribat altres casos de gent que s’havia sentit molesta perquè no se’ls havia 
contactat.  
 
A veure, des de l’ajuntament el que vam fer va ser passar-li a TV3 aquelles entitats del 
municipi que crèiem que complien amb aquells criteris que ells ens van demanar. 
 
Vull dir, vam fer un primer filtre, però evidentment les vam passar quasi totes, perquè no vam 
voler ser nosaltres els qui decidíssim qui havia de sortir i qui no. i llavors TV3, a partir d’aquí i 
en funció dels seus criteris, va decidir quines entitats, quines empreses, quines persones de 
les que havien proposat, podien resultar-los més interessants. Perquè ells el que fan és un 
enfocament de cara a l’interès de l’espectador, que pot suscitar en l’espectador, no de cara a 
l’interès que pot tenir per al poble, sinó que ells pensen molt clarament en si als seus 
espectadors els pot interessar o no allò que surti. 
 
Llavors, pel que fa a les escoles, bé, se’ls va plantejar que hi havia dues escoles, se’ls va 
explicar les circumstàncies, se’ls va explicar que la que quedava més a prop d’on es feia el 
programa era l’escola Sant Feliu i que aquest any celebrava els 55 anys, i que era una 
escola més arrelada, i ells van considerar, van optar per fer-ho amb alumnes de l’escola Sant 
Feliu. Però és una decisió d’ells. En aquest cas vull dir que no... Podien haver sortit dues 
escoles o... Bé, sí.  
 
Intervé el Sr. Meroño per manifestar que aquesta barrera o aquesta separació física que hi 
ha, doncs, hem de posar tots els mitjans per facilitar i explicar a qui sigui. Això és feina del 
govern. 
 
Intervé el Sr. Alcalde per manifestar que és una qüestió logística molts cops. 
 
Intervé la Sra. Reig per manifestar que en cap moment l’AMPA m’ha fet arribar res.  
 
El Sr. Alcalde manifesta que no et consta. 
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Intervé la Sra. Reig per manifestar que vam fer un consell escolar, i ningú em va dir res. Hi 
havia la teva dona, que és... Ningú em va notificar res a mi. 
 
Intervé el Sr. Alcalde per manifestar que però bé, quan els veiem els ho direm, els explicarem 
això mateix, perquè no volem que estiguin molestos. 
Molt bé, l’Enric et contesta altres temes. 
 
Intervé el Sr. Mir per manifestar que sí. Jo contestaré els temes, però, Dani, a vegades em 
recordes les meves filles. Les meves filles, quan em demanaven d’anar a un lloc, em deien: 
«És que hi va tothom.» I jo els deia: «Val, qui va? / Sí, va aquesta. / I qui més va?» I em 
deien dos, i no anava tothom. Tu em dius coses com si fos tothom.  
 
Això del «pipican», nosaltres ho hem estat mirant, hem estat amb gent que demana, i hi ha 
gent que no vol que treguin els bancs, que volen tenir els bancs. Hi ha gent que els gossos 
no els volen tenir. Cadascun et dirà la seva història. Llavors, clar, tu em diu que hi ha gent 
que t’ho ha dit, i jo et diré que hi ha gent que m’ha dit una altra cosa. I que han atropellat 
gossos que han sortit. A dintre del «pipican» han atropellat un gos?  
 
Intervé el Sr. Meroño per manifestar que no, se n’ha escapat, han saltat la tanca, que és molt 
baixa i que està mig torta, i l’han saltat els gossos, s’han escapat i s’han anat cap a la 
Nacional.  
 
Intervé el Sr. Mir per manifestar que i l’amo què, el deixa allà i no vigila el seu gos?  
 
El Sr. Meroño manifesta que bé, és un tema de compatibilitat d’usos, d’activitats. Tens una 
via ràpida al costat d’un servei, d’un equipament que tens en un pas. 
 
El Sr. Mir manifesta que Dani, nosaltres hem arreglat dues vegades el «pipican». L’hem 
arreglat, fa un mes i mig l’hem arreglat i tal, i els gossos van allà, rasquen, i cada vegada que 
rasquen es carreguen les tanques i tal. Ja hi ha una brigada que va vigilant i va actualitzant 
aquestes coses. El que ja tenim previst és que com que farem el «pipican» més gran, que és 
una demanda que havíeu fet, per a tot això s’ha de comprar el material, el material està 
demanat, en teoria ha d’arribar aquest mes, i es farà tot això, s’adequarà i tal. Apujar la tanca 
del «pipican»... 
 
Intervé el Sr. Meroño per manifestar que perquè jo plantejo: aquella parcel·la que hi ha a 
l’altre costat del torrent, que està tancat, que allà hi havia d’anar un aparcament i que s’havia 
de fer l’accés cap a la platja pel torrent i tal, allò... És privat. 
 
Intervé el Sr. Mir per manifestar que és privat. No, si aquest «pipican» està bé. Si el fas més 
gran, com demanda la gent, els bancs..., ja els anem arreglant també, els bancs, es van 
arreglant. Ara hi ha una persona que ha arreglat tots els bancs del passeig, estan arreglant 
les coses, però hi ha gent que ho vol. Hi ha gent que ho vol, i l’arbre també, hi ha gent que 
vol l’arbre. 
 
El Sr. Meroño manifesta que l’arbre? 
 
El Sr. Mir manifesta que sí. Bé, hi ha gent que ho vol. Tu em diràs tres que no, i jo et diré que 
sí. 
 
Intervé el Sr. Alcalde per manifestar que bé, jo diria que l’arbre per donar ombra va bé, i a 
més, treure un arbre perquè els gossos s’han menjat pinassa, jo això no ho he sentit, que un 
gos s’hagi menjat pinassa.  
 
Intervé el Sr. Meroño per manifestar que sí.  
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El Sr. Alcalde manifesta que però no ho veig una raó per treure un arbre, vaja. 
 
El Sr. Meroño manifesta que Jordi, els gossos mengen de tot, i es mengen... 
 
Intervé el Sr. Alcalde per manifestar que ja ho sé. (Parlen tots alhora.) 
 
Intervé el Sr. Meroño per manifestar que els han de portar al veterinari perquè s’han menjat 
la pinassa.  
 
El Sr. Alcalde manifesta que la pinassa... Bé.  
 
El Sr. Meroño manifesta que sí.  
 
Intervé el Sr. Alcalde per manifestar que no dic que no, però és la primera vegada que ho 
sento. Però no ho veig com a raó per treure un arbre, que a més, dóna ombra. Però bé, és 
igual. 
 
Intervé el Sr. Mir per manifestar que mirarem el que hi ha i anirem allà a parlar amb la gent a 
veure què diuen, llavors, així potser ens trobarem amb gent que diuen una cosa o una altra, i 
buscarem el criteri perquè estiguin contents.  
 
Intervé el Sr. Meroño per manifestar que jo estic cada dia, o sigui que no hi ha problema. 
 
El Sr. Mir manifesta que val. Després, el tema dels punts. Ja et vaig dir que quan acabéssim 
de fer la il·luminació, que ja està, que només queda la plaça de la Nova Cançó, miraríem 
aquests punts. Inclús et vaig dir que t’ho diria, ens diries quins punts, i ho miraríem. Si no hi 
ha problema, si precisament el que nosaltres volem és que estigui ben il·luminat i que la gent 
es trobi segura, i totes les coses així, conflictives, estiguin ben il·luminades. 
 
I el tema de SOREA. A veure, nosaltres seguim els tècnics. Jo ja sé que tu entens molt d’això 
perquè és el teu ram i tal, cosa que t’agraeixo i que està molt bé. A nosaltres també ens 
preocupa molt aquest tema. Però quan hi ha uns escapes d’aquests, ells vénen, fan les 
actuacions i ens ho diuen. Nosaltres ja busquem que ens donin una solució, perquè això és 
un inconvenient per als veïns, aquest carrer es fa asfaltar fa tres anys, dos anys i pico, s’han 
hagut de tornar a obrir. Els inconvenients són molts. Però bé, estem lluitant amb el que 
tenim, i ja els ho exigim, i tal que els exigim com trobar les coses. Però bé, està bé que 
diguis aquestes coses perquè m’has donat idees, perquè jo el que faré demà és enviar-los 
un correu i diré: «Per què no has trobat aquestes coses, quan podíeu haver mirat coses, a 
veure com està el tema i informe», val? Però vull dir que totes aquestes coses jo també et 
demano, perquè això...  
 
Sempre transmet que em dius coses com si t’ho digués tothom, com el que has dit de 
l’escola bressol. Vull dir, de l’escola bressol. Jo conec gent que està encantadíssima de 
l’escola bressol, de l’AMPA i tot això, estan encantats també. Llavors sempre tu, com si fos 
un clam popular, i això no és. 
 
Intervé el Sr. Meroño per manifestar que jo no he criticat avui l’escola bressol, només he 
preguntat pel plec, eh? No he criticat avui, he preguntat pel plec només. 
 
Intervé el Sr. Mir per manifestar que sí, però has dit abans de l’AMPA, que s’ha queixat. I jo 
«vaja...» No sé si t’ho han dit tres persones de l’AMPA i potser ningú t’ha dit res més. Clar, i 
potser... Doncs, mira, jo no ho sabia.  
 
El Sr. Meroño manifesta que sí, tres o quatre persones. Sí, tres o quatre persones, sí. 
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Intervé el Sr. Mir per manifestar que però ho dones com coses generals, i això és el que jo 
crec que no. S’ha de dir que algú m’ha comentat això, i punt, però no una cosa general, 
m’entens? És el que jo interpreto quan parles. Però ja està, és una percepció. Gràcies.  
 
Intervé el Sr. Alcalde per manifestar que molt bé. Doncs, donem la paraula al Sr. Antoni Abel, 
d’Alternativa Independent Cabrera de Mar.  
 
Intervé el Sr. Abel per manifestar que bé, m’alegro que finalment ABERTIS hagi fet la feina 
que li pertocava, i bé, i que això estigui arreglat. Ara falta... El que falta fer és el tram aquest 
de l’antic Camí del Mig, que estava pressupostat i que a veure si es fa.  
 
Bé, el Daniel ja ha fet l’exposició de diversos dels problemes, per tant... Jo el que sí que faré 
és un altre que hi ha en el Pla de l’Avellà, o pot haver-hi. Ja vaig dir-ho a la comissió: els 
guals que s’estan fent per facilitar l’accessibilitat i la mobilitat, n’hi ha alguns que no estan on 
han d’estar, i acabaran portant problemes a alguns dels veïns de la Rambla Vinyals. Tant a la 
finca que està cantonada carrer Montblanc, als pisos que hi ha allà, i ara, més avall, he vist 
que hi ha també un altre que s’està fent, un pas que s’ha fet entre el carrer Trafalgar i el 
carrer Colon, que també pot portar problemes als veïns. Com que anem baixant... 
 
Jo ho apunto perquè quedi constància, perquè els tècnics diran el que vulguin, però el dia 
que la riera baixi plena, com baixa moltes vegades, aquests guals, en aquests punts que 
estan just abans de les entrades de les cases, provocarà que l’aigua se’ls fiqui dintre. Clar, si 
baixa poquet, no, però en el moment en què l’aigua, com a vegades passa, sobrepassa el 
nivell i passa per sobre de la vorera, en haver el rebaix el que farà és que l’aigua pugi i es 
fiqui dintre. Almenys sobre la vorera, segur. O sigui, els vianants per allà no podran circular el 
dia que plogui amb força.  
 
Res més.  
 
Intervé el Sr. Mir per manifestar que sí, Toni, ja sé que això d’ABERTIS era un dels temes 
que tu havies portat, que t’agraeixo perquè el tema de moure-ho anticipadament ha propiciat 
que després fos ABERTIS qui s’hi dirigís, i jo penso que dintre de tot, amb el temps encara 
hem aconseguit que ens facin un mur i una separació, perquè la primera era la canalització, i 
hem aconseguit això, que si ara arrangem i asfaltem tot aquest camí, doncs, poc quedar 
força bé per les voreres i per tot, val? 
 
I el tema dels guals i la mobilitat, jo vaig prendre nota d’això que vas dir tu, li he dit també a 
l’equip tècnic, el Ramon ja ha baixat, hem parlat d’això, i una vegada estigui tot acabat, 
mirarem aquests punts conflictius per veure quina solució es pot fer, i si realment és la 
solució tècnicament o hi ha alguna alternativa, val? Però estem a sobre del tema. No et 
preocupis que et tindrem informat.  
 
El Sr. Alcalde manifesta que la idea que li van dir era posar algunes arquetes en aquests dos 
punts potencialment conflictius.  
 
Intervé el Sr. Abel per manifestar que a la riera això... A un carrer, a l’avinguda Burriac, això 
pots fer-ho, les arquetes allà pots fer-ho. Però a la riera, quan baixa plena, de banda a 
banda, que l’aigua sobrepassa les voreres més d’una vegada, doncs, no hi ha arqueta que 
valgui. Ara, com plogui poc i baixi la riera com baixa el 90 per cent de les vegades, o el 95, 
no hi haurà problema. El problema és quan plou amb força, que això passa una vegada cada 
dos anys, a vegades dos cop vegades en un any, com aquest any passat... Això mai se sap. 
Vull dir que és quan plou fort, no quan... Quan plou normal no hi ha cap problema.  
 
Intervé el Sr. Alcalde per manifestar que d’acord. Doncs, ho mirarem, molt bé. Gràcies. 
Gent per Cabrera? Senyora Maluquer?  
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Intervé la Sra. Maluquer per manifestar que sí. Abans que res, voldria agrair a la senyora 
Cortada que ens ha facilitat el Pla estratègic de turisme perquè ens el puguem mirar amb 
temps, de cara al proper ple segurament, i perquè el puguem debatre. Penso que és una 
bona cosa, i que és interessant. Per tant, li agraeixo el fet que ens l’hagi ja facilitat per poder-
lo estudiar amb temps. 
 
No sé si passarà el mateix amb el conveni de la cooperativa, que no sé si s’ha signat o no, 
però que també ens agradaria saber en quins termes s’ha conclòs, sobretot perquè suposo 
que és un conveni a llarg termini, i que serà al llarg de temps, i tot això també ens agradaria 
saber-ho amb una mica d’anticipació, abans que el ple es pronunciï al respecte. 
 
I bé, voldria preguntar també per això de la transparència, el pressupost no ho he mirat en el 
web, però de quina manera es planteja, per capítols o com estava fins ara, amb aquells 
gràfics? O hi ha una miqueta més de detall?  
 
Intervé el Sr. Alcalde per manifestar que les dues coses. Està la versió anem a dir oficial, 
però també... El tema de gràfics no ho he comprovat però vaig demanar que es fes igual que 
s’havia fet l’any anterior, també amb els gràfics del pes de cada capítol i demés. 
 
La Sra. Maluquer manifesta que val, però els capítols detallats, eh? Perquè normalment es fa 
la partida per capítol, i és el que hi havia fins ara a la web. 
 
Intervé el Sr. Alcalde per manifestar que bé, el que marca la Llei de transparència. Això està 
molt detallat, eh? 
 
La Sra. Maluquer manifesta que val. I ara se m’ha anat del cap una cosa que volia dir. Ah, 
bé, sí, el que deia dels contractes, les contractacions menors i tot això.  
 
Antigament també es publicaven les actes de la junta de govern en el web municipal. Això en 
un moment donat es va retirar, però això té informació al respecte. Vull dir que tampoc és tan 
complicat... 
 
Intervé el Sr. Alcalde per manifestar que això per la Llei de protecció de dades em sembla 
que es va haver de retirar. 
 
Intervé la Sra. Maluquer per manifestar que ah, val, d’acord. I un altre tema que he vist en 
una de les juntes de govern. Que finalment s’ha optat, Sr. Sergi Teodoro, per les entrades 
aquestes, el Waticket, que ens costarà uns 3.980 euros, he vist, quan em sembla que a la 
reunió que va haver-hi amb totes les entitats hi ha algú que va proposar un sistema que era 
gratuït, em sembla, d’aquesta venda d’entrades anticipades, eh?, per a qui no sàpiga de què 
estic parlant.  
 
El Sr. Alcalde manifesta que bé, jo li contesto abans, si em permeteu, pel que fa al conveni 
de la cooperativa i el pla estratègic. 
 
A veure, són dues coses absolutament diferents. El pla estratègic, vam proposar que primer 
ho puguin tenir amb temps perquè facin les seves aportacions. No és un esborrany perquè ja 
prèviament ho ha treballat l’equip de govern, llavors vaig dir «passem-ho als grups de 
l’oposició» perquè en feu les vostres aportacions també, fem una reunió de treball conjunta 
per consensuar el document, i llavors ho portaríem a ple. Vull dir que el debat serà previ, no 
serà en el ple. La idea pel que fa al Pla estratègic de turisme és aquesta.  
 
Però pel que fa al conveni amb la cooperativa, clar, no té res a veure un pla estratègic amb 
un conveni. Un conveni és un acord al qual s’arriba després de moltíssimes negociacions, 
sobretot entre tècnics i juristes. Els advocats de l’ajuntament i els tècnics de l’ajuntament han 
estat durant temps entrant a tota mena de detalls amb els juristes, amb els advocats i amb 
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els tècnics contractats amb la cooperativa La Guardiola. 
 
I finalment, s’ha acordat un document que ara ja s’ha enviat a la cooperativa, que l’han 
d’aprovar ells en assemblea, i després l’haurem d’aprovar nosaltres al ple. 
 
Intentarem que el tingueu amb el màxim de temps possible, però nosaltres, a grans termes, 
sí que evidentment a nivell polític ens van indicar, no negociar perquè nosaltres vam dir 
«volem ix anys», i ells «home, ix per dos», i al final hem arribat a ix dividit per dos més deu. 
Val. És així. Vull dir que ara no hi ha l’opció de poder tornar a parlar-ne, el que els demanem 
és un acte, no de fe sinó que s’ha treballat el màxim possible per l’interès del municipi, 
perquè el conveni arribi a bon port, a un acord. No es tracta de veure qui estira més i veure 
qui aconsegueix més, sinó que arribi a un punt que sigui interessant per a les dues parts, i 
que les dues parts hi guanyin, i sobretot, que guanyi el poble. 
 
Això és el que crec que hem aconseguit, i els el donarem amb el màxim temps perquè s’ho 
puguin mirar, però en aquell moment ja no hi haurà opció de modificar res perquè ja s’ha 
arribat a un acord entre les dues parts, d’alguna manera. I ara es tracta que el ratifiquin, per 
una banda l’assemblea de la Cooperativa, i després, posteriorment, el ple municipal. I 
després, el tercer pas seria que se signés. 
 
Intervé la Sra. Maluquer per manifestar que bé, estic d’acord amb què un conveni, un cop 
està signat, evidentment..., però bé, senzillament és per conèixer en quins termes... 
 
Intervé el Sr. Alcalde per manifestar que sí, sí, ho coneixereu amb temps, evidentment. Sí, sí. 
 
La Sra. Maluquer manifesta que l’afectació urbanística de tot plegat. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que sí, sí, sens dubte. Molt bé. Doncs, si no hi ha res més... Ah, 
perdó, Sergi, sí, sí, que has de contestar. Perdona, disculpa.  
 
Intervé el Sr. Teodoro per manifestar que m’has preguntat pel Waticket, l’empresa de la 
venda d’entrades online. 
 
És cert que en el primer consell municipal d’entitats es va..., el senyor Marc  
Cisa, en concret, va fer una proposta d’una web que era gratuïta. Hem estat mirant aquesta 
web, però la web no dóna ni el 10 per cent de les necessitats que dóna aquesta altra web, 
que entenem que tot això que ens dóna ho necessitem. Ho hem parlat amb totes les..., amb 
les tres entitats d’arts escèniques, i inclús en algun moment ens van demanar més del que la 
pròpia web contemplava, el Waticket. Hem parlat amb ells i ens han modificat alguns dels 
punts que els vam demanar. 
 
Intervé la Sra. Maluquer per manifestar que home, jo recordo que un dels temes era perquè 
en aquest programa també hi havia un percentatge de les entrades que se’l quedaven, per 
tant, era en contra del possible benefici que l’entitat fes amb la venda d’entrades. 
 
El Sr. Teodoro manifesta que això era amb una empresa que havíem parlat anteriorment. 
Hem parlat amb dues empreses, la primera empresa ens va comentar que ells treballaven 
amb una comissió, que per cada entrada venuda cobraven un 80 per cent, però l’aplicació no 
tenia cap cost. Ho vam comentar això a les entitats, a les entitats no els va agradar perquè 
80 cèntims és molt elevat, i sobre una entrada de 3 euros, valgui 3, valgui 50, valgui el que 
valgui, l’empresa es quedava 80 cèntims. 
 
I Waticket, després de buscar altres empreses que no treballessin d’aquesta manera, el que 
fa és vendre l’aplicació per l’import que ha dit vostè, sobre els 3.000 i pico euros, però no té 
cap comissió. És a dir, una vegada l’aplicació sigui nostre, no haurem de pagar res a 
Waticket més que un manteniment d’uns 200 euros anuals. I això ho vam comptar a nivell 



 
 

 
 

29 
 

d’entrades venudes de gruix que tenim de les entitats, i només en un any dels 80 cèntims de 
les entrades a comissió, pagàvem l’aplicació.  
 
Intervé la Sra. Maluquer per manifestar que per cert, hi ha hagut una altra reunió de la junta 
d’entitats? 
 
Intervé el Sr. Teodoro per manifestar que no. Vam fer una reunió... 
 
La Sra. Maluquer manifesta que com que m’has dit la primera, hem pensat que potser hi ha 
hagut una segona. 
 
El Sr. Teodoro manifesta que no, la primera perquè n’hi ha hagut una. És que estem 
organitzant la segona, i ja parlo de primera i segona. 
 
Intervé la Sra. Maluquer per manifestar que molt bé.  
 
Intervé el Sr. Alcalde per manifestar que molt bé, perfecte. Doncs, si no hi ha res més, 
aixequem la sessió. Moltes gràcies a tothom. 

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

           Vist i plau,  
          El secretari       L’alcalde  
 


