
Butlletí núm. 2 

El balcó 
Una mirada crítica i constructiva 

ombre  del  trabajo  

 

 

     Ens preocupa  ... 

       ... i ens ocupa 

 

* Que la quantitat de locals comerci-

als desocupats augmenti 

 

* Que la cursa Sant Vi hagi deixat de 

ser una cursa popular  

 

* A Barcelona, una zona verda és feta 

per afavorir l’aparcament als veïns 

d’un barri.  Si es vol fer una zona 

verda “com a Barcelona” al Pla de 

l’Avellà,, esperem que el poble de 

Cabrera es consideri una unitat. 

 

* Que després de facilitar la participa-

ció del públic als plens, només GxC 

plantegi qüestions. Es que tot va com 

una seda? 

 

*  Si tenim les banderoles de festa 

major però no hi ha diners per penjar

-les perquè no es busquen solucions 

més imaginatives? Qui es negaria a 

penjar una banderola al seu balcó?  

 

* Qui defensarà el POUM que van 

aprovar CiU i GxC ? 

 

* La saga de visionaris que volen un 

poble a la seva mida sense tenir en 

compte les seves necessitats reals 

 

* Veiem positiu que es puguin pagar 

11.000 € en una festa de barri, perquè 

això vol dir que l’ajuntament no està 

tan malament. 

 

* Que després de ser acusats d’una 

mala gestió a GICSA, per què no es 

tira endavant l’auditoria que GxC 

vam demanar? 

 —————————————- 

 

I felicitem ... 

els taxistes de Cabrera que han deci-

dit mantenir les tarifes !!!!  

El mes de novembre 
passat, l’equip de go-
vern va iniciar una 
reorganització dels 
equips de treball de 
l’Ajuntament, encar-
regant aquesta tasca a 
una empresa de con-

sultoria. 

Des de Gent x Cabre-
ra valorem tota inicia-
tiva que tingui una 
repercussió positiva, 
ja sigui sobre la plan-
tilla de l’Ajuntament 
o sobre els ciutadans 
del poble, sempre 
tenint en compte 
l’austeritat en la ges-

tió.  

Es tan necessària 
aquesta reorganització 
com per invertir-hi 
un 0,7% del pressu-

post municipal? 

L’equip de govern actual 
no està capacitat per fer 
una part (o tota) d’aqu-
sta tasca i reduir-ne el 

cost?  

Quins beneficis, a curt 
termini, suposa pels ciu-
tadans una despesa d’a-

quest nivell? 

Quants pressupostos es 
van sol·licitar i a qui, 
abans de prendre la deci-
sió de contractar els ser-
veis de l’empresa Estra-

tègia Local SA?  

Com es pot comprovar 
fent una anàlisi de la 
plantilla municipal a re-
gular, el cost per emple-
at pot apropar-se als 

1.300 euros.  

Resta pendent la reorga-
nització de la policia, 
amb un cost, segons in-
formació rebuda, d’uns 

6.000 euros més. 

Amb aquest escrit vo-
lem demanar a l’equip 
de govern una millor 
planificació de  projec-
tes com el que ens 
ocupa i contemplar-lo 
en tot el seu abast, 
aspecte que,  pel seu 
cost, hagués necessitat 
un procediment de 

contractació obert. 

En cap moment, des-
de GxC, pensem que 
es va planificar la to-
talitat del projecte 
des d’un principi i es 
va trossejar per tal 
d’evitar la concurrèn-
cia pública, creiem 
més aviat que aquest 
fet s’ha produït per 
manca de planificació 

inicial.  

Reorganització de l’ajuntament 

Abril 2012 
 

EL COST (Pendent reorganització Policia Municipal) 

17.950 € + IVA Per l’anàlisi i diagnosi organitzativa de l’Ajuntament: 
Elaboració organigrama general i sistema de desplega-

ment de la jerarquia 

17.800 € + IVA Per l’anàlisi i diagnosi de la gestió de personal i relaci-
ons laborals de l’Ajunament: Elaborar esborranys de 
relació de llocs de treball, Decrets d’Alcaldia i de Pro-

postes d’Acord de Ple, aquest darrer si s’escau. 

NOTA: Les contractacions que suposen una despesa igual o superior a 

18.000 euros s’han de contractar amb els principis generals de publicitat i 
concurrència, és a dir, s’ha de fer un convocatòria pública. 



va presentar a primers de gener 
una moció per sotmetre al Ple, 
en la que es demanava que es 
deixés sense efecte l’acord pres 
de l’increment del 14,20 %, 
mantenint únicament el del 10% 
establert pel Govern Central i 
també que es reprengués el 
procés de revisió cadastral de 
forma immediata per tal que 
els nous valors estiguessin vi-
gents l’any 2014. 

Aquesta moció no ha estat in-
closa ni en el Ple de Gener, es 
va justificar per part de l’Al-
calde en que havia arribat amb 
l’ordre del dia tancat, ni en el 
Ple de Març. En tot cas se’ns va 
justificar amb que s’havia ele-
vat una consulta la Generalitat 
de Catalunya i que no aplicar 

l’increment del Govern Central 
seria incórrer en insubmissió. 

La qüestió es: 

Per què no s’ha modificat l’a-
cord Local reduint l’impacte 
que patirem tots en el paga-
ment de l'IBI? 

Per què no s’ha sotmès a vota-
ció del Ple Corporatiu la moció 
presentada per GxC? 

Per què la proposta de modifi-
car un acord de Govern Local es 
vol convertir en el no acata-
ment d’una Llei Estatal? 

Que cadascú ho valori segons el 
seu criteri. 

Podeu veure el text complert de 
la moció a la nostra pàgina 
WEB. 

Les mesures 
preses pel Govern Espanyol el 
passat 31 de desembre i l’-
l’actuació de l’equip de Go-
vern Local, ens obliguen a ha-
ver de tornar a parlar-ne. 

El passat 31 de desembre, dins 
del decret de mesures urgents 
adoptades pel Govern Central, 
es va incrementar, per als anys 
2012 i 2013, el gravamen de 
l’IBI que en el cas de Cabrera 
es d’un 10%. Aquest increment 
cal afegir-lo al del 14,20 que 
va aprovar el Ple Corporatiu el 
passat 25 d’octubre (7 vots a 
favor de CiU, ERC i AI-CM i 4 
en contra de GxC i PP), el que 
dona un increment acumulat 
del 25,62%. 

Davant aquesta situació, GxC 

Després de veure l’uniformisme polític que reg-
na a la Generalitat de Catalunya, a la Diputa-
ció, al Consell Comarcal i a l’Ajuntament, pen-
sem que és un bon moment per donar continuï-
tat al contenciós administratiu que va presen-
tar l’Ajuntament de Cabrera—sota l’alcaldia de 
GxC, governant amb CiU i aprovat pel Ple—per 
tal de garantir la sorra a les nostres platges. De 
fet, quan a la Generalitat hi havia el tripartit, 
membres de CiU encapçalaven les manifestaci-
ons que tallaven la N-II per demanar una solu-
ció definitiva al problema de les llevantades i 
als incompliments de retornar la sorra per part 
del port de Mataró.  On són, ara? 
Un estudi encarregat per la Cambra de Comerç 
de Barcelona, preveu que el turisme creixerà al 
Maresme i incrementarà en 1.500 els llocs de 
treball que l’activitat turística genera. Actual-
ment hi ha uns 16.500 llocs. És clar, doncs, que 
s’està impulsant el turisme comarcal i ens 
agradaria saber com quedarà Cabrera dins les 
marques turístiques “Costa de Barcelona” o 
“Maresme marítim”. Perquè si el nostre destí 
és acabar sense platja per afavorir la capitali-
tat del Maresme i el seu port, haurem de pen-
sar en fer una xarxa pel turisme d’interior que 
ens permeti garantir el futur al nostre sector 
serveis.  

    TORNEM A PARLAR DE L’IBI? 

PLATGES? 
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PER UN CENTRE DE DIA  

No sabem en quina situació es troba el Centre de dia per 

tenir cura dels avis amb menys autonomia. Sabem que 

l’intent d’augmentar la quantitat de la subvenció que hi 

havia destinada a tal efecte, no ha reeixit.  

La crisi porta a molts replantejaments i un dels que molts 

municipis estan fent 

és l’aprofitament 

dels locals de propi-

etat o gestió munici-

pals. Potser aquesta 

seria una solució per 

donar sortida a 

aquest centre de 

dia. Gent per Cabre-

ra, si hagués pogut governar, volia plantejar el trasllat 

del Centre de Joventut a Can Bartomeu i fer els arranja-

ments necessaris per convertir Can Martinet en centre de 

dia, ja que és un local a peu de carrer i al centre del po-

ble. Potser és irrealitzable, però es podria valorar.  

Ens agradaria crear un grup de treball per veure com po-

dem cobrir aquesta necessitat que facilitaria les coses a 

les famílies que necessiten suport a l’hora de cuidar els 

més grans. Contacteu-nos! 



Des de Gent x Cabrera volem fer una oposició constructiva i no entrar en diàlegs que no aportin valor a 
les persones que segueixin, o no, el dia a dia municipal.    

Tot i així, hi ha comentaris escrits i verbals que, per la seva reiteració i manca de realitat “sencera”, fan 
necessari un aclariment. Ens estem referint, en concret,  als comentaris del Regidor d’Hisenda, mani-
festant que al finalitzar el mandat d’Esquerra, l’any 2007, varen deixar l’ajuntament amb important 
“liquidesa”  

Hom arriba a la conclusió, escoltant i llegint a aquest Regidor, que hi ha dues formes de fer: “malament” 
i la seva. També ens ajuda a entendre que hi ha diferents estils de comentar la veritat.  

Tot gestor, quan dona continuïtat a la gestió d’un altre es troba amb drets i obligacions econòmiques, 
amb uns saldos i compromisos de pagament. 

Potser l’anterior govern d’ERC havia engegat molts serveis, però amb ells s’hipotecaven també les arques 
municipals. Amb els diners que es varen trobar al compte l’equip de CIU i GxC es varen fer front, entre 
d’altres, a les següents obligacions adquirides pel govern d’Esquerra: 

260.000 euros.-: Pagaments compromesos (presumpta indemnització) amb l’arquitecte municipal Ri-
card Viñas, que va deixar de col·laborar amb l’Ajuntament, i amb advocats, a canvi de tirar endavant 
l’adequació de diferents urbanitzacions que l’equip de govern entrant va frenar per tal, entre d’-
altres, de no generar una excessiva pressió contributiva als veïns en l’inici de la crisi actual.  

240.000 euros.-Resultat de 4 pagaments de 60.000 euros anuals a la família Modolell per la subscrip-
ció d’un conveni de dubtosa utilitat. 

1.150.000,- euros: Camp d’esports municipal, dels quals la Generalitat de Catalunya en va subvencio-
nar 150.000 €. El milió d’euros restant el va haver d’aportar el municipi 

També hi hauríem d’afegir les minutes dels advocats referents al cas “Calipso” que tots coneixem i les 
minutes dels professionals que van col·laborar amb l’equip de govern en la defensa dels contenciosos que 
la seva gestió va provocar. 

I també cal tenir en compte que del 2006 al 2007, les despeses s’incrementaren 1.000.000 d’euros, gràci-
es a les grans visions sobre com fer poble, visions que han generat serveis que corresponen a municipis de 
més de 5.000 habitants o fins i tot de més de 20.000, i dels quals no n’hi havia una necessitat imperiosa i 
que,en canvi, ha deixat de banda serveis més útils com és un bon centre de dia per la nostra gent gran 
que necessita atenció.  

És important que tots fem l’exercici de parar i pensar, i que tinguem criteri per interpretar la diferència 
existent entre crítica i descrèdit (sovint generat per informacions que donen peu a la desinformació).  

sició és gairebé nul·la.  

Entre mocions que presentem i a 
les quals no es donen curs en el 
ple, i el fet que estem en minoria 
davant un govern de curiós amis-
tançament, que fa bona la dita 
que l’amor és cec, el nostre grup 

no té les coses gens fàcils 
per fer-se escoltar, amb 
el risc que suposa que 
aquests plens es conver-
teixin en un pur tràmit. 

També volem rebutjar 
des d’aquí les formes que 
fan servir alguns regidors 

 El fet de que els plens no es 
facin cada mes ocasiona manca 
de continuïtat en els temes a 
tractar i demora la resposta a 
les qüestions que plantegem. Si 
a més a més els plens extraordi-
naris es convoquen inadequada-
ment, com el del 
passat dia 27 de 
març, fet que va pro-
vocar que cap regi-
dor de GxC hi pogués 
assistir, les possibili-
tats que tenim d’ex-
pressar la nostra po-

a qui sembla que molesta molt 
que se’ls plantegi una qüestió i no 
saben respondre si no és exalta-
dament.  

Des de GxC no volem perdre les 
formes i no ens posarem a l’al-
çada dels qui no saben discutir 
enraonadament, però no deixa-
rem de fer preguntes.  

Podeu seguir els plens, els mesos 
senars, a Ràdio Cabrera, al face-
book o en directe a la sala de 
plens. Aprofiteu que s’ha obert la 
participació a la ciutadania per 
fer les vostres preguntes! 

GESTIÓ ECONÒMICA:  

DIFERÈNCIA ENTRE CRÍTICA I DESCRÈDIT  

EL MÉS DESTACAT DELS PLENS: L’ESCASSEDAT 
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L’existència d’un mercat ambulant en un poble és quelcom tradicional en la majoria de municipis 

del nostre país. Actualment, Cabrera de mar compta amb un molt reduït mercat de venda ambu-

lant que es reuneix de forma periòdica i amb gran voluntat de servei, els dimarts al matí a la Pla-

ça del Poble. 

Durant el Ple del mes de març, Sr. Villaverde, va presentar la proposta d’un nou mercat ambulant 

que s’ubicaria al Pla de l’Avellà i que es celebraria els dimecres. 

Des de Gent per Cabrera ens preguntem, però, si són viables la seva ubicació i el moment escollit 

per dur-lo a terme, tenint en compte la manca de consulta i estudis que s’han fet per recolzar-la. 

Una proposta que no analitza la realitat actual no aporta res als seus destinataris. La nova ubica-

ció demostra que no és una proposta del tot reflexionada i sense un consens amb la opinió dels ve-

ïns del poble i de les associacions de comerciants. Per tal de dinamitzar el comerç local, cal consi-

derar un emplaçament que estableixi un nexe entre el comerç del poble i el mercat setmanal. Ma-

lauradament, el Pla de l’Avellà no es pot considerar una zona comercial sinó més aviat residencial 

i sabem de les dificultats que tenen els establiments de la zona per realitzar la seva activitat. 

És possible que la nova ubicació (Ronda Catalunya entre el CEIP, l’Escola Bressol i La Genera)

proposada per l’Ajuntament reuneixi les característiques més adequades per allotjar un mercat 

d’aquestes característiques en aspectes de mobilitat, de facilitat d’aparcament i de no alteració del 

trànsit  urbà, com ho faria una ampliació de la ubicació actual a la Plaça del Poble. Ara bé, si per 

una banda AI-CM, responsable de la Regidoria de Promoció Econòmica, rondina perquè la gent 

que agafen el tren aparquen al seu veïnat, com s’ho faran per encabir els cotxes dels usuaris del 

tren i els possibles clients del mercat? I quan la calor porti encara més gent per anar a la platja?  

És inevitable plantejar-se els costos que se’n deriven: regulació policial, talls de trànsit, posterior 

neteja dels carrers, etc., costos que possiblement no són els adequats en una conjuntura econòmi-

ca que està obligant a l’Ajuntament a aplicar mesures tals com disminució en l’enllumenat i el 

manteniment de jardins, reducció del transport públic i espaiament en el temps de fires arrelades 

en el poble... 

CABRERA DE MAR: UN POBLE, DOS MERCATS 

Ajuntament de Cabrera de Mar 

Plaça de l’Ajuntament , 5, 2on pis 

08349—Cabrera de Mar 

Telèfon: 937590091 ext.136 

e-mail: gentpercabrera@gentpercabrera.cat 

jvila@cabrerademar.cat 

cmunne@cabrerademar.cat 

amaluquer@cabrerademar.cat 

www.gentpercabrera.cat i al facebook 
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CANÇÓ  
D'ABRIL 
 

Hi tornarem al sol-solet! 
Tira el braser per la finestra, 
llença la capa i el barret! 
Que vingui el sol com una festa 
i ja no vull sentir més fred. 
Oh, quin airet! 
Ja les paraules prenen ales 
i no cal dir-les sota veu, 
que en pensament tinc mar i cales 
i cama nua fins al peu. 

Adéu, mimoses i nadales: 
clavells veureu. 
Fugi l'hivern, fugi la por. 
Morir? Quan no s'arrisca gaire. 
Hem de sortir d'aquest racó 
—deixem-hi el pec i el rondinaire: 
sortim a l'aire germinal 
amb ulls d'infant, que miren alt. 
 
Clementina Arderiu 
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