REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ D’ESTUDI DEL
PATRIMONI LOCAL DE CUBELLES
PREÀMBUL
Una de les funcions fonamentals que tenen els poders públics és la protecció, la
conservació, la investigació i la difusió dels coneixement del patrimoni històric i
cultural material i immaterial. L’Ajuntament de Cubelles és el responsable últim de
vetllar pel patrimoni del municipi i de la seva preservació per les generacions futures.
El patrimoni material i immaterial constitueix el testimoni de la trajectòria d’un poble,
de la seva història i de la seva identitat. És en aquest sentit, per tal de preservar tot
aquest patrimoni i els seus valors, que es circumscriu la constitució d’una Comissió
d’Estudi del Patrimoni Local com a òrgan consultiu.
Mitjançant la creació d’aquesta comissió i l’aprovació d’aquest reglament es
desenvolupa l’article 10 de la normativa de protecció del Catàleg i pla especial de
protecció del patrimoni històric, arquitectònic i ambiental de Cubelles, aprovat pel ple
de 31 de desembre de 2003. Amb tot, el seu àmbit d’actuació sobrepassa els elements
catalogats, donat que també pot estudiar i incidir sobre aspectes del patrimoni
documental o del patrimoni festiu.
L’Article 66.3e del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (en endavant TRLMRLC)
estableix les competències dels municipis en matèria de patrimoni històric i artístic, i
l’article 17 del Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 336/1988,
de 17 d’octubre, en determina el contingut que concreta la Llei 9/1993, de 30 de
setembre, del Patrimoni cultural Català (en endavant LPCC).
Segons la LPCC, el patrimoni cultural català està format per tots els béns mobles o
immobles relacionats amb la història i la cultura de Catalunya que mereixen una
protecció i defensa especials pel seu valor històric, artístic, arquitectònic, arqueològic,
paleontològic, etnològic, documental, científic o tècnic. També en formen part els béns
immaterials integrants de la cultural popular i tradicional. Tots aquests béns es regeixen,
bàsicament, per les següents lleis reguladores:
L’Article 46 de la CE estableix que “els poder públics garantiran la conservació i
promouran l’enriquiment del patrimoni històric, cultural i artístic dels pobles d’Espanya
i dels béns que l’integren, sigui quin sigui el règim jurídic i la titularitat. La llei penal
sancionarà els atemptats contra aquest patrimoni”.
El decret de 22 d’abril de 1949, en el qual es protegeixen tots els castells de l’estat
espanyol, sigui quin sigui el seu estat i titularitat, considerant-los BCIN.
La LPCC en la seva disposició addicional primera, estableix que els béns immobles que
en el moment d’entrada en vigor d’aquesta llei estiguin inclosos en catàlegs de

patrimoni cultural incorporats en plans urbanístics passen a tenir, a excepció dels que
siguin BCIN, la consideració de BCIL i queden inclosos dins el Catàleg del Patrimoni
Cultural Català.
El decret 78/2002, de 5 de març, Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i
paleontològic, regula les intervencions i tractament de les restes arqueològiques i
paleontològiques, així com el control que sobre aquestes n’ha de fer el Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya.
La Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents, determina la competència de les
administracions en la documentació pública i privada que forma part del patrimoni
cultural català.
La Llei 4/1993, de 18 de març, del sistema bibliotecari de Catalunya estableix el
concepte de col·lecció bibliogràfica i la seva protecció.
El Decret 389/2006, de 17 d’octubre, del patrimoni festiu, regula la creació del catàleg
del patrimoni festiu de Catalunya, el procediment d’inclusió i tipologia de les festes.
El Catàleg i Pla especial de protecció del patrimoni històric, arquitectònic i ambiental de
Cubelles, aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 31 de desembre de 2003,
determina 3 apartats segons la seva situació normativa:
1. Edificis i elements arquitectònics d’interès històrico-artístic del terme municipal
de Cubelles. Són aquells edificis o conjunts d’edificis que cal protegir, total o
parcialment, de forma directa per tal d’evitar la seva desaparició i mantenir el
seu bon estat d’ús i conservació. Se’n cataloguen 32 elements, un dels quals és
BCIN i 5 dels quals és BCIL.
2. Àrees urbanes d’interès ambiental del terme municipal de Cubelles. Es refereix
a les àrees urbanes que per les seves característiques tipològiques, parcel·làries i
formals conformen la imatge urbana i que cal protegir íntegrament de forma
directa. Se’n cataloguen 11.
a. Patis i jardins
i. Jardí de la Casa Travé
ii. Pati del cafè Armengol
iii. Pati de la Casa Montané
b. Ambients d’interès
i. Passeig Narcís Bardají
c. Ambients urbans
i. Plaça de la Vila,
ii. Carrer Anselm Clavé
iii. Plaça de Santa Maria
iv. Carrer Major
v. Carrer Joan Pedro i Roig
vi. Carrer del Mig
vii. Carrer Jacint Verdaguer

viii. Plaça de la Font
ix. Carrer de Sant Antoni
3. Àrees arqueològiques del terme municipal de Cubelles. Es refereix a aquells
jaciments arqueològics o restes d’antigues construccions, situades en el subsòl.
Se’n cataloguen:
a. Vil·la romana: situada dins el nucli urbà del municipi
b. Cova del Trader: cova natural d’enterrament col·lectiu, situada a uns dos
quilòmetres del Mas Trader.
c. Jaciment del Mas d’en Pedro: situat a banda i banda de l’antic camí de
Cubelles a Cunit.
d. La Mota de Sant Pere: situat a dalt d’un turonet cobert de pins, on hi ha
el fortí de la Mota de Sant Pere.
e. El Quintal: situat a la quadra de Rocacrespa, a la vora esquerra del riu
Foix i a peu de la carretera del Pantà (BV2115)
f. La Solana: necròpolis dels s. V-IX dC., situada al costat de la
urbanització La Solana.
g. Cova de la Carretera: situada a la carretera del Pantà (BV2115)
h. Quadra medieval de Gallifa: petit nucli rural dalt d’un turó, a uns 800
metres del casc urbà de Cubelles per sobre de l’autopista
i. Molí de l’Estapé: trencall a la dreta a un quilòmetre en direcció a Mas
Trader des de Cubelles.
j. El Quintal II: camp de vinyes a uns 700 metres al sud-est de Rocacrespa.
Els plens de l’Ajuntament de Cubelles de 21 de març de 2011 i de 18 de febrer de 2014
van aprovar la catalogació com a BCIL de l’edifici de l’Aliança i el dels Safareigs
públics respectivament. Així doncs, a banda dels edificis ja catalogats, són objecte
d’especial protecció els següents edificis:
Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN)
- Casal dels marquesos d’Alfarràs (Decret 22/04/1949)
Bé Cultural d’Interès Local (BCIL)
- Església parroquial de Santa Maria (Llei 9/1993)
- Capella de Sant Antoni de Pàdua (Llei 9/1993)
- Capella de Sant Jaume de Rocacrespa (Llei 9/1993)
- Can Travé (Llei 9/1993) excepte jardins
- Mas de la Guineu (Llei 9/1993)
- Molí de la Palma (Llei 9/1993)
- Quadra de Rocacrespa (Llei 9/1993)
- Aliança (acord ple 21/03/2011)
- Safareigs públics (acord 18/02/2014)
I altres espais d’interès ambiental i patrimonial i immaterial que existeixen al municipi i
que no estan inclosos al catàleg.

El dia 16 de desembre de 2014, l’Ajuntament de Cubelles va adquirir Can Travé,
l’edifici amb tot el seu contingut: el mobiliari, els objectes de decoració (quadres, llums,
objectes de tocador, etc. ) la col·lecció de joguines, una col·lecció de cinematògrafs i
càmeres, una petita col·lecció de rellotges, una col·lecció de bastons de passeig, una
col·lecció de llibres i plànols, el fons patrimonial documental de la família, etc.
Aquesta adquisició planteja una tasca ingent d’inventari, catalogació i fixació d’un pla
d’usos pels diferents espais de l’immoble, per la qual cosa es precisa de l’ajuda externa
d’una Comissió d’estudi, que pugui facilitar la aportació d’idees i conceptes des d’una
visió àmplia que puguin tenir diversos agents vinculats al municipi.
Si bé aquest motiu és de prou pes, volem estendre les competències de la comissió a
l’estudi de qualsevol element del nostre patrimoni, tant del patrimoni material com
immaterial, per tal de vetllar pel compliment de protecció i preservació que marca la
Llei.
Article 1.- Caràcter i objecte
a) La Comissió d’Estudi del Patrimoni Local de Cubelles és un òrgan que té com a
missió principal estudiar i fer propostes sobre els elements patrimonials
catalogats i en els seus entorns definits de protecció, així com elements de
patrimoni immaterial.
b) En general, actua com a assessora de l’Ajuntament de Cubelles en els temes de
la seva competència en relació al patrimoni de Cubelles.
Article 2.- Funcions de la Comissió d’Estudi del patrimoni municipal
a) Estudiar i informar a petició del President/a, amb caràcter d’assessorament en
matèria de patrimoni arquitectònic, arqueològic, paisatgístic, documental o del
patrimoni immaterial (manifestacions tradicionals, festes, arts escèniques,
artesania, etc.), d’acord amb el treball previ fet pel grup de treball de patrimoni
local.
b) Dur a terme i proposar projectes sobre el patrimoni local, sigui o no catalogat.
Aquestes propostes caldrà presentar-les per escrit, com a mínim deu dies abans
de la convocatòria de reunió de la comissió, per tal que aquesta entri dins l’ordre
del dia.
c) Redacció d’una memòria anual per a presentar als representants polítics, amb
l’activitat duta a terme per la comissió.
d) Estudiar i validar els usos que es podran donar als elements patrimonials.
e) Tindrà funcions complementàries de dinamització de la seva activitat, de
promoció de la protecció d’edificis o elements catalogats o altres elements del
patrimoni material i immaterial de Cubelles.
f) Assessorar en matèries específiques relacionades amb el patrimoni municipal.

Article 3.- Òrgans i composició
3.1 Comissió d’estudi del patrimoni municipal de caràcter permanent
a) Les seves funcions queden recollides en els apartats a) a e) de l’art. 2 del present
reglament.
b) La seva composició serà:
En representació de l’Ajuntament de Cubelles:
- President/a de la Comissió, que serà l’Alcalde/essa de l’Ajuntament de Cubelles,
o el regidor/a en qui delegui.
- El/la regidor/a de patrimoni.
- El/la regidor/a de cultura.
- El/la regidor/a de turisme.
- Un representant de cada formació política amb representació municipal.
- Tres membres del grup de treball de patrimoni local, que faran torns segons
l’ordre del dia de la reunió.
- Un/a secretari/a.
Generalitat de Catalunya
- Un/a tècnic de la Generalitat de Catalunya.
Diputació de Barcelona
- Un/a tècnic de la Diputació de Barcelona.
Entitats d’estudi del territori
- Una persona vinculada amb el patrimoni a proposta del Grup d’Estudis
Cubellencs Amics del Castell.
- Una persona vinculada amb el patrimoni, a proposta de l’Institut d’Estudis
Penedesencs.
3.2 Assessors/es externs a la Comissió d’estudi del patrimoni municipal
Les seves funcions queden recollides en l’apartat f) de l’art. 2 del present reglament.
El seu número no podrà excedir als dels representants de les entitats d’estudi del
territori.
3.2.1 Entitats i persones municipals
a) A petició de la presidència o de la majoria de membres de la Comissió es podrà
convidar a participar a:
o entitats culturals
o entitats ciutadanes
o associacions de veïns
o persones relacionades amb diversos camps que puguin tenir relació amb
els temes objecte pel seu estudi.

3.2.2 Borsa d’experts en Patrimoni
a) A través de la web municipal s’obrirà la recepció de sol·licituds de persones
expertes en diverses matèries objecte d’estudi de la Comissió. Per poder formar
part d’aquesta borsa d’experts caldrà:
o Omplir la sol·licitud a través de la web municipal.
o Lliurar el currículum vitae que acrediti aquesta experiència.
o Comprometre’s a assistir a les reunions a les que sigui convidat o, en el
seu defecte, a emetre una opinió tècnica i fonamentada per escrit quan se
li sigui sol·licitat.
b) Les persones de la borsa d’experts podran ser convocades a petició de la
presidència o de la majoria de membres de la Comissió.
3.3.3 Tècnics d’altres organismes i/o empreses de reconeguda solvència
a) A petició de la presidència o de la majoria de membres de la Comissió es podrà
convidar a tècnics de reconeguda solvència en qüestions de patrimoni, que
podran provenir de:
o Organismes públics
o Empreses privades.
Article 4.- Designació i modificació dels membres de la Comissió
1. Els/les representants dels grups municipals a l’Ajuntament de Cubelles seran
escollits per cada grup, que faran arribar a la presidència el nom i cognoms del
representant de cada formació mitjançant correu electrònic dirigit a
alcaldia@cubelles.cat entre els/les membres del plenari.
2. El/la representant de la Generalitat de Catalunya serà comunicat per escrit a
través de correu electrònic dirigit a alcaldia@cubelles.cat.
3. El/la representant de la Diputació de Barcelona serà comunicat per escrit a través
de correu electrònic dirigit a alcaldia@cubelles.cat.
4. Els/les representants de les entitats d’estudi del territori serà comunicat per escrit
a través de correu electrònic dirigit a alcaldia@cubelles.cat.
5. Els/les membres de la Comissió seran nomenats/des per decret d’alcaldia i es
renovaran en la seva totalitat coincidint amb els mandats municipals (4 anys).
Tant el nomenament com la renovació caldrà que es doni compte al Ple.
Article 5.- Funcionament de la Comissió
- Convocatòria: la comissió serà convocada pel President/a, en la franja horària en
que acordi la majoria i així quedi estipulat, pels mitjans electrònics que s’utilitzen

-

-

-

per a la resta de convocatòries, amb una antelació mínima de 5 dies hàbils, fenthi constar els temes de l’ordre del dia i l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.
Lloc de celebració: Ajuntament de Cubelles
Quòrum: La comissió s’entendrà vàlidament constituïda si a més del President/a
i la secretària o, en el seu cas, qui els substitueixi, hi concorren la meitat dels seus
membres permanents.
Acta: de cada sessió el/la secretari/a n’estendrà una acta que s’aprovarà a la
propera sessió que se celebri, amb independència del seu caràcter ordinari o
extraordinari.
Tipus de sessions i periodicitat: la seva periodicitat ordinària serà quatrimestral.
Extraordinàriament, es podran convocar les sessions necessàries per dur a terme
les funcions establertes a l’article 2 d’aquest reglament.

Article 6.- Funcions del personal tècnic de l’Ajuntament:
El personal tècnic que formi part de la Comissió d’Estudi tenen la funció de:
- Participació en l’elaboració dels informes i estudis.
- Proveir a la Comissió de la documentació necessària per a l’elaboració dels
estudis o informes.
- Gestionar la visita d’experts o tècnics requerits a petició de la Comissió.
- Traslladar els informes o estudis elaborats per la Comissió d’estudi.
- Participar en l’elaboració de la memòria anual de la Comissió.
- Qualsevol altra funció relacionada amb les funcions de la Comissió que sigui feta
a petició de la Presidència o de la pròpia Comissió.
Article 7.- Funcions del/de la secretari/a
El/la secretari/a serà la persona encarregada de la redacció d’actes de les reunions, la
notificació de les convocatòries i la certificació en el seu cas del contingut de les
mateixes.
Article 8.- Publicitat: Els informes o estudis de la Comissió d’Estudi del Patrimoni
Local tindran caràcter públic, i qualsevol ciutadà podrà, en tot moment, consultar-los i
informar-se dels mateixos i obtenir còpia. Així mateix, estaran penjats a l’apartat
corresponent de la web municipal.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
PRIMERA
La dissolució de la Comissió correspon al Ple de l’Ajuntament de Cubelles.
SEGONA
La Comissió d’Estudi del Patrimoni Local es regirà supletòriament, en tot allò que no es
trobi expressament previst en els acords de la seva creació i allò que estableix aquest
Reglament, per la normativa continguda 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.

DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA. Entrada en vigor
El present Reglament entrarà en vigor a partir de la seva publicació al Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona i continuarà la seva vigència fins que el Ple de l’Ajuntament
n’acordi la seva modificació o derogació.
Cubelles, setembre 2017

