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El balcó 

 

Ens preocupa … 

i ens ocupa 

 No saber què ens costa 

mantenir cadascun dels 

equipaments municipals. 

 Que, tot i no tenir llicència 

d’activitat, el Calipso anun-

ciï els seus serveis en publi-

cacions de distribució gra-

tuïta. 

 Que la cursa SantVi hagi 

passat d’una participació de 

36 infants el 2011 a la de 

12 infants el 2016 

 Que no hi hagi manera que 

el “bony” del carrer An-

selm Clavé (el que baixa de 

l’església) s'adeqüi a les 

mides reglamentàries. I no 

s’hi val a dir, cada vegada 

que plantegem la qüestió, 

que són els conductors que 

ho fan malament perquè 

frenen. Proveu d’anar a 10 

per hora en baixada sense 

frenar. Podria formar part 

de la gimcana de l’any que 

ve.  

 Que s’hagi anul·lat el ioga 

per la gent gran sense previ 

avís i perquè no arriben a 8 

persones. Si són 6 o 7 ja no 

compten. Tants diners com 

ens gastem, per exemple, 

en panells d’anuncis elec-

trònics (30.000€) però que 

per això no n’hi hagi. Curi-

ós. 

 Que s’hagi reconvertit 

l’antic local dels pensionis-

tes en pis social sense ha-

ver-ho comunicat a la co-

munitat de propietaris fins 

que l’obra ja era en marxa, 

sense  haver passat per una 

comissió informativa d’o-

bres i  sense haver fet el 

canvi d’ús que requereix 

una actuació com aquesta. 

 Que el POUM tingui recur-

sos pendents de resolució. 

 

Ja ho comentàvem al 

nostre article en el but-

lletí municipal. Creiem 

que l’equip de govern 

confon la transparència 

amb la publicitat de la 

seva gestió. Quan el vam 

escriure encara no havia 

sortit aquest informe. I 

ve’t-ho aquí que l’ajunta-

ment de Cabrera de Mar 

no assoleix els mí-

nims. 

que procuren que l’accés 

a la informació munici-

pal sigui diàfana.  

Confiem que aquest ver-

mell hagi fet pujar els 

colors a la cara al nostre 

equip de govern i es po-

sin a treballar en aquest 

sentit el més aviat possi-

ble. Per la tranquil·litat  

de tots i pel bé de la ges-

tió dels nostres impostos. 

TRANSPARÈNCIA 

Gener 2016 

EN QUÈ QUEDEM? 

La Llei 19/2014 de 

transparència, accés 

a la informació i bon 

govern, va ser aprovada 

pel parlament de Cata-

lunya el 29 de desembre 

del 2014 i va entrar en 

vigor l’1 de juliol del 

2015. Tot i així, i ho po-

dem afirmar perquè hem 

fet seguiment d’altres 

webs municipals, hi ha 

pobles on ja fa temps 

Des del govern se’ns diu que 

s’estan arranjant les cunetes de 

la B-502 perquè sigui transitable 

pels vianants i en algun mitjà ha 

sortit que també per ciclistes i a 

nosaltres també se’ns ha comen-

tat en aquests termes en alguna 

comissió informativa d’obres, de 

la qual no es pren acta precisa i 

per tant no en queda constància.  
La sorpresa ve quan la Diputa-

ció, que és qui paga les obres, ho 

anuncia com a “millores de dre-

natge i contencions”. Hi pot 

passar una persona caminant, 

això si. Però el desnivell d’un 

10% fa que el caminant hagi d’a-

nar una mica de biaix. I de bici-

cletes, res de res. Se’ns vol fer 

passar gat per llebre, com es diu 

popularment.  

Fem una proposta: es podria 

arranjar l’accés al torrent del 

molí des de la carretera i netejar-
lo i fer-lo accessible als vianants. 

S’aconseguiria unir Centre i Pla.. 

Això sí que seria una bona inver-

sió 

Una mirada crítica i constructiva 



Per no enfarfegar-vos de xifres, us 

anirem donant a cada butlletí el que 

és previst gastar en cada regidoria 

per temes. Avui el dedicarem al 

Capítol 1 de despeses que és la que 

correspon a personal. Tenim 58 tre-

balladors (sense comptar els de 

GICSA) dels quals 35 són funciona-

ris, 17 personal laboral, 5 eventuals i 

1 temporal. Comencem per aquest 

capítol perquè és el primer i perquè 

hi ha hagut canvis en els pressupos-

tos d’alguns departaments. Afegim 

també, que en la reunió informati-

va prèvia que amablement ens 

van concedir, l’únic capítol que 

no se’ns  va facilitar al detall, va 

ser, precisament, el de personal. 

La despesa total en personal, inclo-

sos els membres del consistori, és de 

2.525.000€ que representa un 

33,62% del pressupost total. En-

guany s’aplica un increment als sous 

d’un 1% i es liquidarà la resta de la 

paga extra del 2012 que es devia 

encara. Hi ha també un ball de xifres 

que augmenten, per exemple en Ac-

ció Social i que disminueix en Admi-

nistració general. Tot plegat no ens 

acaba de fer el pes, i més quan ho 

comparem amb les dades comptables 

oficials corresponents a les retribuci-

ons del personal. 

En la gestió d’un municipi, el pres-

supost és l’instrument essencial. 

D’ell en podem deduir a què es 

destinen els diners recaptats. Ens 

diu quin pressupost s’endurà cada 

regidoria. Això si, el grup de l’opo-

sició i la població en general, ha de 

fer els comptes pel seu compte si 

vol saber-ho. Aprofitem, des d’aquí, 

per reclamar que la web muni-

cipal sigui transparent en 

aquest sentit. 

Un pressupost no és tampoc un 

document tancat, perquè a me-

sura que va passant l’any es fan 

“modificacions de crèdit”, això és:  

ho trec d’aquí per posar-ho allà. 

Segur que principalment es fa amb 

plena justificació. Si aquí no me’ls 

he gastat tots i allà me’n falten, 

doncs per què no fer-ho? Per això, 

de vegades, un pressupost pot 

generar falses expectatives. Per 

exemple, si ens venen, al presentar 

els pressupostos, que han disminu-

ït la despesa energètica en 40.000€ 

i, tal i com ha passat, a mig juliol 

hem d’augmentar-la en 20.000€ 

per als edificis i en 20.000€ per a 

les vies públiques, la cosa ja no és 

com ens la pintaven. El pressupost 

cal anar-lo seguint al llarg de 

l’any. I, si pot ser, no perdre’l de 

vista. 

Gent per Cabrera va votar no a 

aquests pressupostos perquè nosal-

tres no els haguéssim fet de la ma-

teixa manera: no fent passar, per 

exemple, el que són despeses de 

manteniment com a inversions.  

El nostre tarannà, des d’un bon 

començament, ha estat d’estendre 

la mà tant als altres membres dels 

grups que es van quedar a l’altre 

costat del govern, com al mateix 

equip de govern. El nostre esperit 

és un esperit col·laborador i desin-
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teressat, partici-

patiu i construc-

tiu, sense ànim 

de conflictes, 

que no volem fer 

carrera política, només volem fer 

de Cabrera un poble millor ( amb 

les infraestructures que es mereix, 

amb un patrimoni sostingut,  amb 

un cost per habitant el menor pos-

sible, … ) en definitiva, una gestió 

eficient dels recursos dels quals 

disposem amb un retorn positiu 

per cada habitant de Cabrera i 

amb la màxima transparència. 

Amb les xifres que us anirem do-

nant, anirem explicant els nostres 

motius en cada capítol concret..  

Com ho haguéssim fet nosaltres? 

És una bona pregunta. Segura-

ment faríem un esbós, ho comenta-

ríem amb els diversos grups, amb 

tots, per enriquir-lo i marcar unes 

bases d’actuació consensuades en 

temes cabdals. Com les inversions 

a llarg termini o la màxima efici-

ència en la despesa pública.  

Departament TOTAL 2016 Variació 

2015/2016 

Seguretat i Ordre públic (Regidoria Governació) 770.160€ +33.460€ 

Urbanisme (Regidoria Urbanisme) 231.660€ +41.220€ 

Acció social (Regidoria Serveis a les persones) 192.170€ +73.070€ 

Foment ocupació (Regidoria Promoció econòmica) 32.310€ +2.030€ 

Educació preescolar i primària (Regidoria Ensenya-

ment) 
28.370€ +1.770€ 

Administració General de Cultura (Regidoria Cultura 

i Patrimoni) 
39.305€ +15.405€ 

Biblioteques i arxius (Regidoria Cultura i Patrimoni) 78.265€ +5.765€ 

Museus i arts plàstiques (Regidoria Cultura i Patri-

moni) 
20.975€ +6.175€ 

Arqueologia (Regidoria Cultura i Patrimoni) 54.180€ —3.820€ 

Oci i temps lliure (Regidoria Festes) 73.340€ +5.840€ 

Administració General d’Esports (Regidoria d’Esports) 66.645€ +3.045€ 

Promoció i foment de l’esport (Regidoria d’Esports) 17.490€ +9.690€ 

Òrgans de govern 181.730€ —3.270€ 

Administració general 566.730€ —70.170€ 

Política econòmica i fiscal (Regidoria d’Hisenda) 119.850€ +32.850€ 

Gestió del deute i la tresoreria (Regidoria d’Hisenda) 51.820€ —33.280€ 

LES XIFRES 



Els representants de Gent per Cabrera a l'Ajuntament afrontem la nostra participació en la gestió del municipi 

des del sentit de la utilitat i amb esperit constructiu. Aquest fet, però, no porta a compartir sempre les propostes 

de l'equip de govern,  i si a argumentar la nostra posició en cada cas, posant, a la vegada, al seu servei les línies 

d'actuació que ens vàrem marcar per aquest mandat.     

En la línia del comentat, des de l'inici d'aquest mandat, Gent per Cabrera s'ha ofert a l'equip de govern a treballar 

conjuntament els següents punts: 

GESTIÓ INTEGRAL DEL PATRIMONI IMMOBILIARI MUNICIPAL 

El nostre municipi disposa de diferents propietats (Cal Conde, Can Bartomeu, properament Can Modolell, ..) 

que cal gestionar en clau de futur i que per fer-ho, cal que tots els veïns ens fem algunes preguntes com les se-

güents: 

Quins serveis prestaran, a futur, al municipi aquestes propietats? 

Quant costa la seva rehabilitació o manteniment per fer front a l'ús que se li vulgui donar? 

Quina càrrega financera suposa per l'Ajuntament (en definitiva quina pressió fiscal suposarà pels veïns) la 

seva rehabilitació?  

Quines fórmules podem trobar per fer front a la seva rehabilitació reduint l'impacte en les arques munici-

pals? 

...... i segurament podríem afegir d'altres preguntes entre tots.  

Donada la importància d'aquest punt i la seva dificultat, GxC ha proposat crear un grup de treball per elaborar 

una proposta al respecte i que siguin els veïns, a traves d'una consulta popular, els que finalment escullin la solu-

ció mes idònia. El pas del temps, el no fer-se plantejaments, ...., l'únic que aconsegueixen és encarir la rehabilita-

ció. En tancar aquesta edició se’ns ha convocat a una reunió per constituir una comissió de patrimoni i equipa-

ments. Ens n’alegrem  

COL·LABORACIÓ A L'AUTO-OCUPACIÓ 

Com tots coneixem, una de les sortides actuals a l'atur es l'auto-ocupació. Sovint, però, aquesta possibilitat es veu 

frenada per la necessitat de fer front a petites inversions per les que no es disposa de recursos.  

La proposta de Gent per Cabrera pretén pal·liar aquesta dificultat amb la creació d'una línia d'avals amb 

unes bases i criteris determinats,  que permetin avalar, previ estudi i anàlisi de cada projecte, a persones que 

optin per la via de l'auto-ocupació com a sortida professional. Entenem que aquest es un camí més per col·laborar 

a millorar el nivell d'ocupació actual. 

VIVENDA HPO A CAL CONDE 

Per finalitzar aquest punt, i continuant amb l'exposat pel nostre grup en el butlletí municipal del mes d'octubre 

passat, GxC està col·laborant amb l'equip de govern per tal de que es faci realitat la construcció d'habitatges de 

protecció oficial en la parcel·la de Cal Conde propietat de l'Ajuntament. 

Seguim pensant fermament que el millor pel municipi i pels usuaris dels habitatges és que SIGUI L'AJUNTA-

MENT QUI DESENVOLUPI AQUESTA PROMOCIÓ. I més, després de saber els resultats de les enquestes 

que s’han formulat per tenir un coneixement real de la demanda. 

gons quins encàrrecs, no podem fer altra 

cosa que pensar que els amics i simpatit-

zants hi tenen molt a guanyar.  

Per exemple: el dinar de la diada dels avis 

s’encarrega a un restaurant el propietari 

del qual va a les llistes de Convergència. Si 

el dinar hagués estat ofert de franc, res a 

dir, però aquest no és el cas. De la coor-

dinació de l’escola d’adults també se n’o-

cupa una empresa que consta com a con-
sultoria financera, el propietari de la qual 

forma part també de la llista convergent. 

És evident que quan un governa, ha de 

procurar que les tasques que s’encarre-

guen a altres professionals repercuteixin 

com més millor en professionals del ma-

teix poble. Tot i això, la llei europea no 

ens permet discriminar ningú per raó 

d'origen. El tema és que les coses poden 

fer-se equitativament, és a dir, sense mi-

rar el color o les simpaties polítiques de 

qui es contracta.  

Quan, desgranant la documentació que 

ens arriba, veiem a qui van destinats se-

Els as-

sessors en matèria laboral, també han estat 

vinculats a aquest partit. Fins i tot entitats 

que s’han posicionat clarament a favor d’un 

candidat, gaudeixen ara de totes les atenci-

ons possibles, sense que amb això vulguem 

treure mèrit a la tasca que fan...i podríem 

seguir. En fi, allò que si estàs amb el poder, 

només hi tens a guanyar. I el poder s’asse-

gura també uns amics per sempre...per sem-
pre mentre duri el poder, és clar. I és que hi 

ha amistats que també muden, com la lluna 

PARTICIPACIÓ DE GXC EN AQUEST NOU MANDAT 
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AMICS PER SEMPRE 



Aquesta imatge ja té quatre dies. Va ser a la presa de pos-

sessió dels membres del consistori sorgit de les passades 

eleccions del mes de maig. Gent per Cabrera vam ser la se-

gona força més votada i hem mantingut els tres regidors, tot 

i que amb dues cares noves: L’Anna Teixidó i l’Antoni Gar-

cia.  L’Anna Maluquer ja formava part del consistori passat i 

enguany l’hem posat al capdavant de la llista. 

Com ja deveu saber a aquestes alçades, l’equip de govern el 

formen Convergència (que es presentava encara com a CiU) 

amb quatre regidors, i Esquerra Republicana de Catalunya 

amb dos.  

Quan vam anar a veure els partits després de les eleccions 

per oferir-nos a formar govern, el pacte entre ERC i CiU ja 

tenia tots els números de ser el que tirés endavant. Tot i 

així, els dos partits van dir-nos que no tancaven la porta a 

ampliar el pacte amb nosaltres més endavant. Concretament, passades les eleccions del 28S. Passada la data, 

vam tornar a preguntar si s’ho havien rumiat i no deien que no a que GxC entrés a governar, però se’ns imposava 

una condició. La mateixa que la CUP va plantejar a JxSi. La diferència és que la persona que havia de fer un pas 

al costat, o més aviat al marge, no és regidor, no forma part del consistori.  Per tant, seguim sense entendre 

aquesta condició si no és per un tema de rancúnia profunda. Doncs ho entomem i deixem-ho estar. Volem treba-

llar pel poble. Això és l’únic que ens mou. I creiem que amb una actitud positiva i constructiva, però també críti-

ca, GxC pot ser útil al poble. Amb més esforç, no cal dir, perquè no tenim les eines, però hi treballem, fent propos-

tes i mirant endavant. I sant tornem-hi que no ha estat res i amb molt de gust. 

Si hi ha una regidoria dinàmica i vistosa, aquesta és, ben segur, la regidoria de 

festes. I al capdavant hi ha el regidor més jove del consistori que hi esmerça no 

pocs esforços i que té ganes de fer participar a tot el poble en els actes festius i 

implicant també les diferents entitats. L’enhorabona.  

La bèstia de foc i el gegant, són uns actius interessants que ajuden al lluïment 

de les festes. Tot i que el personatge que representa el gegant no és del nostre 

gust, ja ho vam comentar en anteriors articles, la figura fa patxoca, ho cal reco-

nèixer. Al pressupost d’enguany s’ha previst fer-li una companya. Ens agradaria 

que, ara que hi som a temps, sigui un personatge escollit a través d’un procés 

participatiu.  

LES ENTITATS: A Cabrera tenim entitats per a tots els gustos i de totes di-

mensions. I gairebé totes participen en les nostres festes i commemoracions. Les 

que es dediquen al cant coral, al teatre, a la música i a l’espectacle; les que recu-

peren i mantenen les nostres festes populars; les que fomenten el nostre patri-

moni; les que fomenten l’esport i la vida sana; les que vetllen per les nostres arrels cristianes; les solidàries amb 

les necessitats de la nostra gent i que també estenen els seus braços més enllà de Cabrera... Serveixin aquestes 

ratlles per agrair tota la seva tasca desinteressada i totes 

les  hores que esmercen en trobar-se per preparar-nos un 

munt de propostes que ens enriqueixen com a poble.   

SANT TORNEM-HI  

Ajuntament de Cabrera de Mar 

Plaça de l’Ajuntament , 5, 2on pis 

08349—Cabrera de Mar 

Telèfon: 937590091  

e-mail: gentpercabrera@gentpercabrera.cat 

www.gentpercabrera.cat  

FER POBLE 

GRÀCIES! 


