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EXTRACTE DE L’ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 17 D’ABRIL DE 
2018, ADAPTADA A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 DE DESEMBRE, DE 
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD) 
 
A Cubelles, el dia 17 d’abril de 2018, a les 18:30 hores, i prèvia convocatòria, es 
reuneixen a la sala d’exposicions del CSIDE, segons l’article 16 del Reglament orgànic 
municipal, sota la presidència de l’Alcaldessa Presidenta, Sra. Rosa M. Fonoll i 
Ventura, els membres següents: 
 

Sr. José M. Ardila Contreras, 1r tinent d’alcaldia. 
 

Sra. Ester Pérez i Massana, 2a tinenta d’alcaldia. 
 
Sra. Noemí Cuadra Soriano, 3a tinenta d’alcaldia. 

 
Sr. Narcís Pineda i Oliva, 4t tinent d’alcaldia 

 
Sr. Josep M. Hugué i Oliva, 5è tinent d’alcaldia. 

 
Sr. Raül Mudarra Carmona, regidor del Grup Municipal d’Unitat Cubellenca11-
Reagrupament. 

 
Sr. Agustí Casanovas i Borrell, regidor del Grup Municipal d’esquerra Republicana 
de Catalunya 

 
Sr. José Manuel Écija Albalate.  

 
Sr. Francesc Xavier Grau Roig, regidor del Grup Municipal Socialista de Catalunya-
Candidatura del Progrés. 

 
Sr. Albert Tribó Ramírez, regidor del Grup Municipal Sí Es Pot  

 
Sra. Sara Di Stefano Bosch, regidora del Grup Municipal Sí Es Pot 

 
Sra. Isabel Soler García, regidora del Grup municipal del Partit Popular de 
Cubelles. 

 
Sr. Xavier Baraza i Sánchez, regidor del  Grup Municipal de Convergència i Unió. 

 
Sr. Daniel Pérez Luque, regidor del  Grup Municipal Guanyem Cubelles  

 
Sra. Ana Maria Martínez Gallemí, regidora del Grup Municipal Cubellencs-FIC 
 
Sra.  Silvia Romero Fernández, regidora no adscrita. 
 



 
 
 

Exp. 1.2.1.2_2018_05 
 

Legislatura 2015-2019 
 

 

2 
 
 

 

 

 
Actua com a secretària la Sra. Carme López-Feliu i Font, secretària general de la 
corporació  
 
Hi assisteix també la Sra. Rosa M. Almirall i Domènech, interventora de la corporació. 
 
ORDRE DEL DIA 
 
I. APROVACIÓ D’ACTES 
 
1.1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
DE 20 DE FEBRER DE 2018 
 
La Sra. Martínez diu que a la pàgina 43 de l’acta la intervenció de la Sra. Soler hauria 
d’anar separada de l’apartat de precs de Cubellencs. 
 
Es corregeix errada indicada per la Sra. Di Stefano a la seva intervenció de la pàgina 
11 ja que el cognom de l’activista mediambiental que hi figura no és correcte. 
  
Es sotmet a votació l’Acta, amb les esmenes indicades, i s’aprova per unanimitat. 
 
1.2.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE DE LA SESSIÓ 
EXTRAORDINÀRIA I URGENT DE 3 D’ABRIL DE 2018 
 
Es sotmet a votació l’acta i s’aprova per 15 vots a favor (3 d’UC-11 RCAT, 2 d’ERC, 1 
d’ICV-E, 1 de CIU, 1 del Sr. Écija, 1 del PSC, 2 de Cubelles Sí Es Pot, 1 del PP, 1 de 
Guanyem Cubelles, 1 de Cubellencs-FIC i 1 de la Sra. Romero, regidora no adscrita) 
cap vot en contra i 1 abstenció del Sr. Hugué per no trobar-se present a l’esmentada 
sessió. 
 
II. PART INFORMATIVA 
 
2.- INFORMACIONS DE PRESIDÈNCIA 
 
2.1.- DIA D’EUROPA 9 DE MAIG DE 2018 

Us informo que un any més l’Ajuntament de Cubelles s’adhereix a la Declaració del 

Dia d’Europa 2018 que es celebra el 9 de maig. Enguany amb el títol “Per una Europa 

única i respectuosa amb els valors europeus” 

2.2.- INFORME DE TRESORERIA A DATA 30/01/2018 

Conclusió:  
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Analitzades les dades que resulten de la comptabilitat municipal el nombre de factures 
comercials pendents a 31/12/2017 en les quals s’està incomplint el termini legal de 
pagament és de 64 factures amb un import total de 78.861,96€  
 
El període mitjà de pagament a proveïdors calculat d’acord amb el procediment 

especificat a l’article 4 del Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, és de 24,07 dies. 

 
3.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA 
 
De conformitat amb el que estableix l’article 42 del Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es dóna compte al Ple de 
l’adopció dels Decrets de l’Alcaldia de la legislatura 2015-2019. 
 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats. 
 
4.- DONAR COMPTE DELS TEMES DE PERSONAL 
 
De conformitat amb allò que disposa l’article 21.1 h) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local, i l’article 291 del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril pel qual s’aprova la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, es 
dóna compte al Ple de l’adopció dels acords en matèria de personal.  
 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats. 
 
5.- DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ EMÈS EN 
COMPLIMENT DE L’ARTICLE 218 DEL REIAL DECRET LEGISLATIU 2/2004 DE 5 
DE MARÇ 
 
5.1.- DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ EMÈS EN 
COMPLIMENT DE L’ARTICLE 218 DEL REIAL DECRET LEGISLATIU 2/2004 DE 5 
DE MARÇ (MES DE FEBRER) 
 
En compliment de l’article  218 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que 
aprovà el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals en la redacció 
donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de 
l’Administració Local, s’eleva a Ple l’Informe d’Intervenció núm. 12/2018, de 12 de 
març, essent els acords adoptats en contra els reparaments efectuats els següents: 

 

DF 
Data de 

l'objecció 
Import de 
l'objecció 

Reparament DA i data 

61/18 22/02/18 34.503,78 € 
REPARAMENT, Segons informe conjunt de Secretaria-Intervenció 
02/2018. Reconeixement extrajudicial de crèdits de FEBRER 2018, 
relació de factures núm. 2/02018 aprovada per JGL 28/02/18. 

DA 88/2018 de 
22/02/2018 
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68/18 27/02/18 

 2.273,70 € 
1.799,30 € 
6.410,03 € 
6.229,16 € 

 

NÒMINA FEBRER.  Reparaments respecte:     
-Complement productivitat policia local (consta informe RH CP 2-
2015 que indica que cal revisar i modificar criteris donat que es 
premia allò que són tasques pròpies de la policia.  
-Pagament hores extraordinàries quan no consta acreditada 
realització de jornada ampliada per part de la policia des de LPGE 
2012. Gratificacions. 
-Manca establiment per Ple segons informe de RH de criteris de 
productivitat de nocturnitat i assistència de la policia local, i dijous 
tarda personal oficines i ràdio. 
-Complements de productivitat específics no regularitzats (inclosos 
en DF 592/10, es va emetre Diligència conjunta de Secretaria-
Intervenció 1/2013).  
-Incompliment de la jornada laboral segons diligència de Recursos 
Humans de 16 d'octubre. 

DA 121/2018 
de 27/02/2018 

 
 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats. 
 
 
5.2.- DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ EMÈS EN 
COMPLIMENT DE L’ARTICLE 218 DEL REIAL DECRET LEGISLATIU 2/2004 DE 5 
DE MARÇ (MES DE MARÇ) 
 
En compliment de l’article  218 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que 
aprovà el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals en la redacció 
donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de 
l’Administració Local, s’eleva a Ple l’Informe d’Intervenció núm. 14/2018, de 9 d‘abril, 
essent els acords adoptats en contra els reparaments efectuats els següents: 

 

DF 
Data de 

l'objecció 
Import de 
l'objecció 

Reparament DA i data 

76/18 20/03/18 37.808,69 € 
REPARAMENT, Segons informe conjunt de Secretaria-Intervenció 
03/2018. Reconeixement extrajudicial de crèdits de FEBRER 2018, 
relació de factures núm. 6/02018 aprovada per JGL 28/03/18. 

DA 158/2018 
de 20/03/2018 

108/18 
i ANNEX 

20/03/18 
27/03/18 

74.632,48 € 
REPARAMENT, Segons informe conjunt de Secretaria-Intervenció 
04/2018. Reconeixement extrajudicial de crèdits de MARÇ 2018, 
relació de factures núm. 10/02018 aprovada per JGL 28/03/18. 

DA 159/2018 
de 20/03/2018 
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111/18 22/03/18 

 2.137,11 € 
2.816,75 € 
7.470,93 € 
6.261,24 € 

 

NÒMINA MARÇ.  Reparaments respecte:     
-Complement productivitat policia local (consta informe RH CP 2-
2015 que indica que cal revisar i modificar criteris donat que es 
premia allò que són tasques pròpies de la policia.  
-Pagament hores extraordinàries quan no consta acreditada 
realització de jornada ampliada per part de la policia des de LPGE 
2012. Gratificacions. 
-Manca establiment per Ple segons informe de RH de criteris de 
productivitat de nocturnitat i assistència de la policia local, i dijous 
tarda personal oficines i ràdio. 
-Complements de productivitat específics no regularitzats (inclosos 
en DF 592/10, es va emetre Diligència conjunta de Secretaria-
Intervenció 1/2013).  
-Incompliment de la jornada laboral segons diligència de Recursos 
Humans de 16 d'octubre. 

DA 167/2018 
de 23/03/2018 

 
 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats. 
 
 
6.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 141/2018, DE 9 DE 
MARÇ, PEL QUAL ES RESOL MODIFICAR LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES 
DE L’ALCALDIA EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
Es dóna compte al Ple del següent: 
 
“DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 141/2018, DE 9 DE MARÇ  
 

Aquesta Alcaldia mitjançant el Decret núm. 106/2015, de 2 de juliol, va resoldre  
aprovar la delegació de competències originàries de l’Alcaldia en la Junta de Govern 
Local, entre les quals, la següent:  
 

“Quart.-1. Les competències com a òrgan de contractació respecte dels 
contractes d´obres, de subministrament, de serveis, de gestió de serveis 
públics, els contractes administratius especials, i els contractes privats quant el 
seu import  no superi el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost ni, en 
qualsevol  cas, la quantia de sis milions d´euros, inclosos els de caràcter 
plurianual quan la seva durada no sigui superior quatre anys, sempre l´import 
acumulat de totes les anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als 
recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia 
assenyalada.” 
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Atès que el dia 9 de març de 2018 entra en vigor la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic 
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014; 
 
Atès el que estableix la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de 
novembre de Contractes del Sector Públic, respecte de les competències en matèria 
de contractació en les entitats locals, que modifica sensiblement el previst a la fins ara 
a la també Disposició Addicional Segona del vigent Text Refós de la Llei de contractes 
del Sector Púbic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre; 
 
Vista la necessitat de modificar la delegació de competències d’aquesta Alcaldia en la 
Junta de Govern Local, en els termes dels articles 21 i 23 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local, i 53 i 54 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;   
 

Per tot això,  
 

HE RESOLT 
 

Primer.- Modificar l’acord Quart.-1 del Decret núm. 106/2015, de 2 de juliol, que 
quedarà redactat de la forma següent: 
 

“Quart.1. Les competències com a òrgan de contractació respecte dels 
contractes d’obres, de subministrament, de serveis, els contractes de concessió 
d’obres, els contractes de concessió de serveis i els contractes administratius 
especials, quan el seu import no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris 
del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de sis milions d’euros, inclosos 
els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, 
eventuals pròrrogues incloses sempre que l’import acumulat de totes les seves 
anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del 
pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.” 
“La competència per subscriure contractes privats, així com l’adjudicació de 
concessions sobre els béns d’aquestes i l’adquisició de béns immobles i drets 
subjectes a la legislació patrimonial quan el pressupost base de licitació, en els 
termes que defineix l’article 100.1 de la Llei 9/2017  no superi el 10 per cent 
dels recursos ordinaris del pressupost ni l’import de tres milions d’euros, així 
com l’alienació del patrimoni, quan el seu valor no superi el percentatge ni la 
quantia indicats” 

 
 
Segon. Les facultats delegades recollides a l’acord anterior s’entenen sense perjudici 
de la reserva a favor d´aquesta Alcaldia de la competència per a l’adjudicació dels 
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contractes, de quina circumstància es donarà compte a la junta de govern en la 
primera sessió que celebri. 
 

Tercer. Establir que aquest Decret entrarà en vigor a partir del 9 de març de 2018, 
sense perjudici de les obligades publicacions. 
 
Quart. Publicar-ho al BOPB, a l’eTauler corporatiu i al Portal de Transparència. 
 
Cinquè. Comunicar-ho als serveis administratius d’aquest Ajuntament 
 
Sisè. Donar compte d’aquest Decret al Ple en la primera sessió que tingui lloc.” 
 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats. 
 
 
7.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 142/2018, DE 9 DE 
MARÇ, PEL QUAL ES MODIFICA L’ESPECIFICACIÓ DE LES FACULTATS DE 
DELEGACIÓ D’ATRIBUCIÓ DE GESTIÓ I RESOLUCIÓ EN LES DIFERENTS 
REGIDORIES DE L’AJUNTAMENT A FAVOR DELS REGIDORS I REGIDORES DE 
LES MATEIXES 
 
Es dóna compte al Ple del següent: 
 
“DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 142/2018, DE 9 DE MARÇ 
 
Aquesta Alcaldia mitjançant el Decret núm. 146/2015, de 9 de juliol, va resoldre  
aprovar l´especificació de les facultats delegades per aquesta Alcaldia a favor dels 
regidors i regidores de la Corporació que s´hi relacionaven a la pròpia resolució. 
 
A l´esmentat decret es delegava a tots/totes els regidors i regidores que s´hi 
relacionaven – entre altres – la competència per a : “Efectuar dintre de l´àmbit de les 
competències delegades les contractacions i concessions de tot tipus quan el seu 
import no superi els cinc mil euros (5.000 €)”. 
 
L’ajuntament de Cubelles tramita un elevat nombre de factures per import inferior a 
1000 €, que segons bases d´execució del pressupost no es tramiten des del 
Departament de Contractació i Gestió Administrativa com a contractes, però que  
requereixen d´una sèrie de tràmits que dificulten la gestió i allarguen el seu pagament;  
 
Atès que per tal d´agilitzar el procediment de pagament de dites factures d´import igual 
o inferior a 1.000 € (mil euros) es considera adient que la competència per al 
pagament de dita despesa sigui de l´Alcaldia, de manera que les conformitats es 
puguin centralitzar en aquesta figura; 
 
Vista la necessitat de modificar la delegació de competències d’aquesta Alcaldia en els 
diferents regidors i regidores de la Corporació, en els termes dels articles 21 i 23 de la 
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Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i 53 i 54 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;   
 

Per tot això,  
 

HE RESOLT 
 

Primer.- Modificar el Decret d´Alcaldia núm. 146/2015, de 9 de juliol, segons el qual es 
resol l´aprovació de l´especificació de les facultats de delegació d´atribució de gestió i 
resolució en les diferents regidories de  l´Ajuntament a favor dels regidors i regidores 
de les mateixes, de manera que al punt Primer, i respecte totes les regidories que s´hi 
relacionen en aquest punt, on diu: 
 

“Efectuar dintre de l´àmbit de les competències delegades les contractacions i 
concessions de tot tipus quan el seu import no superi els cinc mil euros (5.000 €).” 

 
Digui: 
 

Efectuar dintre de l’àmbit de les competències delegades les contractacions i 
concessions de tot tipus a partir de mil euros (1.000,01€) i fins a  cinc mil euros 
(5.000,00 €).” 

Segon.- Establir que aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia de la seva signatura, 
sense perjudici de l´obligatòria publicació al BOPB, a l’eTauler corporatiu i al Portal de 
Transparència. 
 
Tercer.- Comunicar-ho als serveis administratius d’aquest Ajuntament 
 
Quart.- Donar compte d’aquest Decret al Ple en la primera sessió que tingui lloc. 
 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats. 
 
 
8.- DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEL PLA PRESSUPOSTARI A MIG 
TERMINI 2019-2021  

Aquesta Alcaldia dona compte al Ple de l’aprovació del Pla Pressupostari a Mig 
Termini 2019- 2021 per decret número 149/2017, de 14 de març de 2018, que a 
continuació es transcriu:  

 
“Atès l’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen 
les obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, 
de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF), 
s’estableix que abans del 15 de març de cada any, d’acord amb la informació sobre 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària i de deute pública que prèviament subministri 
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l’Estat, es remetran els marcs pressupostaris a mig termini en els que se emmarcarà 
l’elaboració dels Pressupostos anuals. 
 
Atès l’art. 15 de l’ordre anterior, s’estableix que amb caràcter anual es remetran abans 
del 15 de setembre de cada any: 
 

a) Les línies fonamentals dels Pressupostos per l’exercici següent o dels estats 
financers. 

b)  L’estat de previsió de moviment i situació del deute. 
c)  La informació que permeti relacionar el saldo resultant dels ingressos i 

despeses de las línies fonamentals del Pressupost amb la capacitat o necessitat 
de finançament, calculada conforme a les normes del Sistema Europeu de 
Comptes. 

d)  L’informe de la Intervenció d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat i 
del límit de deute. 

 
Atès que està disponible l’aplicació i guia per elaborar el Pla Pressupostari a Mig 
Termini 2019-2021 a l’oficina virtual de les entitats locals del Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques (MHAP). 
  
Vista la planificació pressupostària a mig termini elaborada i proposada pel Regidor 
d’Hisenda en relació als exercicis 2019-2021.  
 
Vist l’informe de la Intervenció Municipal número 13/2018, de 14 de març. 
 
Aquest Pla Pressupostari a Mig Termini 2019-2021 recull tant l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària com l’objectiu de deute, donant-se un possible no assoliment en el 
darrer exercici en quan a l’estabilitat pressupostària i de compliment de l’objectiu de 
deute en tot el període.  
 
Per tot això,  
 

HE RESOLT 
 
 
Primer.- Aprovar el Pla Pressupostari a Mig Termini dels exercicis 2019-2021 
presentat i que consta a l’expedient. 
 
Segon.- Donar ordres a la intervenció municipal per tal que s’enviïn al Ministeri 
d’Economia i Hisenda, abans de la finalització del termini del 15 de març de 2018. 
 
Tercer.- Donar compte al Ple en la pròxima sessió plenària que es celebri.” 
 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats. 
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III. PART RESOLUTIVA 
 
ALCALDIA/PRESIDÈNCIA 
 
9.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DEL PLE 
DE L’AJUNTAMENT A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 

A fi de dotar d’una major celeritat i eficàcia a l’actuació municipal, aquesta Alcaldia, 
en ús de les facultats que li confereix els articles 22. 2 i 4 en relació a l’article 
23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i 
52.2 i 4, en relació a l´article 54.4 b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d´abril, 
mitjançant el qual s´aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, i altra legislació concordant, considera necessari procedir a 
l’establiment d’un règim de delegacions de matèries, la competència de les quals 
ostenta el Ple en virtut de la llei, a favor de la Junta de Govern Local. 
 
D’acord amb la legislació a què abans s’ha fet referència, el Ple de l’Ajuntament 
pot delegar a favor de la Junta de Govern Local l’exercici de les seves atribucions, 
amb els límits previstos en art. 22.4 de la LRBRL i 52.4 del Decret Legislatiu 
2/2003. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 10 d’abril de 2018. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels 
següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- Delegar a favor de la Junta de Govern Local les competències plenàries 
que a continuació es relacionen: 
 

1. L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la Corporació 
en matèries de competència plenària. 

2. Declarar la lesivitat dels actes de l’Ajuntament. 

3. La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de les 
quals, en cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris 
del pressupost llevat de les de tresoreria, que li correspondran quan l'import 
acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15% dels 
ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior, tot això de conformitat 
amb el que disposa la Llei reguladora de les hisendes locals. 

4. Les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes 
d’obres, de subministrament, de serveis, els contractes de concessió 
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d’obres, els contractes de concessió de serveis i els contractes 
administratius especials, que subscrigui l’entitat local, quan pel seu valor 
superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost i, en tot cas, la 
quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la 
seva durada sigui superior a quatre anys, incloses les eventuals pròrrogues, 
sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats superi el 
percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer 
exercici, i la quantia assenyalada. 
 

5. La competència per subscriure contractes privats, l’adjudicació de 
concessions sobre els béns de la corporació i l’adquisició de béns immobles 
i drets subjectes a la legislació patrimonial, així com l’alienació del patrimoni 
quan el pressupost base de licitació superi el 10 per cent dels recursos 
ordinaris del pressupost i l’import de tres milions d’euros, i dels béns 
declarats de valor històric o artístic sigui quin sigui el seu valor. 

 
6. La inadmissió a tràmit de les sol·licituds de revisió d’actes administratius per 

motius de nul·litat. 

7. L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la 
seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els 
pressupostos. 

8. La resolució de recursos interposats contra els acords que s’adopten en 
virtut de les competències delegades en la Junta de Govern Local 

 
Segon.- Les competències delegades hauran de ser exercides per la Junta de 
Govern Local, en els termes i dins dels límits d’aquesta delegació, no sent 
susceptibles de ser delegades en cap altre òrgan. 
 
En el text dels acords adoptats per la Junta de Govern Local, en virtut d’aquesta 
delegació, s’haurà de fer constar aquesta circumstància mitjançant la inclusió, en la 
part expositiva, del text següent: 

 
“Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de 
Govern Local en virtut de les delegacions acordades per aquest 
Ajuntament, en sessió plenària que va tenir lloc el dia  …..” 

 
Els acords que s’adoptin per delegació, s’entendran dictats pel Ple de l’Ajuntament, 
com a titular de la competència originària, al qual s’haurà de mantenir informat de 
l’exercici de  la delegació, mitjançant la remissió dels esborranys de les actes a tots 
els regidors/regidores de la corporació, i seran immediatament executius i 
presumptament legítims. 
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Tercer.- Un cop adoptats els corresponents acords per la Junta de Govern Local, 
s’haurà de donar compte d’aquests a la comissió informativa, amb l’objecte de 
donar compliment al que disposa als articles 123 i 126 del Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, aprovat 
mitjançant Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre (ROF) 
 
Quart.- Aquestes delegacions, de conformitat amb el que disposa l’article 51.2) del 
ROF tindran efectes des del dia següent a l’adopció d’aquest acord, sense 
perjudici de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la província, i tindran caràcter 
indefinit, sense perjudici de la potestat d’advocació pel Ple. 
 
Cinquè.- Comunicar aquest acord als caps de serveis i departaments, als regidors 
i regidores delegats/des i al/a president/a de la comissió informativa, pel seu 
coneixement i efectes,  
 
Sisè.- Publicar aquest acord en el Butlletí oficial de la província, a l’eTauler i al 
Portal de Transparència de la corporació.  
 
L’alcaldessa explica que la finalitat d’aquesta proposta és agilitzar la gestió de 
l’Ajuntament, especialment pel que fa als contractes, ja que amb la nova Llei passen a 
ser competència del Ple tots els contractes de més de quatre anys, incloses les 
pròrrogues; que també s’han delegat altres competències com s’ha fet d’altres 
vegades a l’inici de legislatura amb el Ple del cartipàs. 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Baraza. 
 
La Sra. Martínez diu que es torna a manifestar la manca de transparència i diàleg de 
l’equip de govern. Diu que tot això ja es va fer palès amb les retallades que es van fer 
al ROM i que va continuar amb instàncies que no han estat contestades, amb 
preguntes que han formulat al Ple i que encara no se’ls ha respost o amb propostes 
que han fet i que no s’han tingut en compte. Diu que no és suficient que diguin que són 
un govern participatiu sinó que s’ha de demostrar i que ara mateix tenim una dictadura 
a Cubelles. Afegeix que l’eficàcia i l’eficiència  s’aconsegueixen quan un govern 
treballa i fa coses pel seu municipi però no retallant els drets de la resta de regidors i 
que per aquests motius votaran en contra de la proposta. 
 
El Sr. Pérez no entén per què després de tres anys de legislatura volen treure 
competències al Ple ni per què el govern vol evitar el debat polític i creu que és per 
què vol amagar alguna cosa. Considera que el govern està prenent una deriva 
autoritària en els últims temps. 
 
El Sr. Tribó diu que el govern vol imposar el seu criteri a base de retallades al Ple; que 
s’està retallant el dret de participació dels ciutadans als assumptes públics i que s’està 
faltant al principi de transparència, buidant el contingut de les competències que té el 
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Ple. Diu que ja van retallar el ROM i que un Ple de cada tres es suspèn però que sí 
convoquen Plens extraordinaris per temes independentistes. 
 
La Sra. Soler diu que no entén per què venen al Ple si el govern s’ho aprova tot ell sol  
i que a l´oposició els agradaria poder participar en totes les feines de l’Ajuntament. 
 
El Sr. Grau diu que aquesta apel·lació a la modificació legislativa és una excusa que 
agafa el govern per a fer una volta més contra la participació i informació dels grups, 
que el govern no ajuda en res a la regidoria de Participació Ciutadana ni al seu regidor 
i que tot això col·loca aquesta regidoria en fals i sense contingut. Demana aclariment 
de per què s’apel·la a la modificació legislativa quan opina que aquesta assumpció de 
competències és per altres criteris. 
 
El Sr. Casanovas diu al Sr. Grau que es sent que rep el suport ple del govern actual. 
 
L’alcaldessa demana que la secretària aclareixi si hi ha algun frau de Llei fent això. 
 
La secretària explica que frau de Llei vol dir aplicar la Llei amb una finalitat diferent a 
la prevista per aquesta; que s’està exercint una de les potestats que marca la Llei de 
Bases de Règim Local, entre d’altres, de delegar competències del Ple a la Junta de 
Govern i que, per tant, és legal. 
 
El Sr. Grau demana argumentació de per què el canvi legislatiu justifica aquest punt. 
 
La secretària diu que el que l’alcaldessa ha explicat és que amb la nova Llei de 
contractes passen a ser competència del Ple els contractes de durada superior a 
quatre anys, incloses les pròrrogues, i que aquesta ha estat una de les motivacions de 
l´alcaldia per agilitzar els expedients. 
 
El Sr. Grau diu que no entén com es poden delegar unes competències a la Junta de 
Govern si per Llei són competència del Ple. 
 
La secretària explica que la Llei de Bases de Règim Local i el Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, entre d’altres, estableixen unes 
competències, originàriament de l’Alcaldia i d’altres originàriament del Ple; que 
d’aquestes competències del Ple n’hi ha algunes que es poden delegar a l’Alcaldia o a 
la Junta de Govern, com  aquestes que es passen ara, i que altres són indelegables, 
com la modificació del Pla General. Afegeix que el que es passa ara són competències 
que la pròpia Llei et diu que, tot i ser del Ple, es poden delegar. 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per 11 vots a favor (4 d’UC-11 RCAT, 2 
d’ERC, 1 d’ICV-E, 2 de CIU, 1 del Sr. Écija i 1 de la Sra. Romero, regidora no 
adscrita), 6 vots en contra ( 1 del PSC, 2 de Cubelles Sí Es Pot, 1 del PP, 1 de 
Guanyem Cubelles i 1 de Cubellencs-FIC)  i cap abstenció. 
 
10.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA DESIGNACIÓ DE L’ACTUAL 
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PLAÇA DEL DAVANT DE L’ESTACIÓ DE RENFE, ACTUALMENT SENSE NOM, 
COM A “PLAÇA ANTONI PINEDA I GAVALDÀ” 

L’any 1997 l’Ajuntament de Cubelles va nomenar fill predilecte al Sr. Antoni Pineda, 
com a cronista gràfic de la Vila. 

L’any 2017 l’Ajuntament de Cubelles va aprovar per Junta de Govern la formalització 
d’un conveni amb el Sr. Pineda per tal d’acceptar la cessió del seu fons fotogràfic, 
format per fotografies pròpies o d’altres cedides i reproduïdes per ell, sobre la història 
de Cubelles. 

El Sr. Antoni Pineda és autor de diverses exposicions fotogràfiques, documentals, 
llibres i separates sobre la història de Cubelles, aportant no només el seu fons 
fotogràfic, sinó també els seus coneixements i experiències al servei de la història 
local. A més, durant molts anys va ser suplent del jutjat de pau i els darrers 8 anys en 
va ser-ne el titular.  

En data 5 de maig de 2017, l’Alcaldia de Cubelles sol·licita que s’iniciï expedient per tal 
de designar amb el nom de Plaça Antoni Pineda l’actual plaça de l’estació del 
ferrocarril, un espai a més estretament lligat a la persona de Pineda pels orígens 
ferroviaris del seu avi i el seu pare. De fet, Antoni Pineda va viure durant any a l’edifici 
de l’estació. 

El Reglament d’Honors i Distincions de l’Ajuntament de Cubelles, aprovat pel ple l’any 
1997, en el seu capítol 1r, secció VI, regula els Altres honors que es concediran per 
reconèixer fets o mèrits especials a una persona o entitat, nacional o estrangera (art. 
22) i poden ser, entre d’altres, la designació d’una instal·lació municipal amb el seu 
nom (art. 23).  

D’acord amb el capítol III, que regula el procediment de concessió dels honors i 
distincions, “l’expedient per a la concessió de l’honor de fill/a predilecte/a o adopti/va, 
medalla de la ciutat i altres honors s’iniciarà a petició formulada a l’Alcaldia-
Presidència, per part d’un mínim de cinc regidors, entitats representatives de la vila o 
un grup de 100 persones” (art. 24).  

Vist l’informe del coordinador de comunicació i protocol núm. 35/2017 de data 23 de 
maig relatiu a la designació d’espai públic amb nom de la plaça Antoni Pineda i 
Gavaldà,  situada al davant de l’estació del ferrocarril. 

Vistes les propostes presentades  pel Grup d’Estudis Cubellencs Amics del Castell i de 
la Societat Recreativa L’Aliança, com a entitats de l’àmbit cultural local més 
representatives, en suport a la designació de l’actual plaça del davant de l’estació de 
RENFE, actualment sense nom, com a plaça Antoni Pineda i Gavaldà. 

Vista que l’autorització emesa per ADIF en data 12 de febrer de 2018 per dur a terme 
l’actuació. 
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Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 10 d’abril de 2018. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
ACORDS 

Primer.- Aprovar inicialment la designació de l’actual plaça del davant de l’estació de 
RENFE, actualment sense nom, com a plaça Antoni Pineda i Gavaldà, d’acord amb 
allò establert al reglament d’honors i distincions, en la modalitat altres distincions, 
designació d’una instal·lació municipal amb el seu nom. 

Segon.- Sotmetre a informació pública el present acord mitjançant la publicació 
d’anuncis al BOP de Barcelona, al DOGC i al tauler d’edictes de la Corporació durant 
un període de 15 dies, als efectes de possible presentació d’al·legacions, que seran 
resoltes – en el seu cas – pel Ple de la Corporació. En cas que no se’n presentin, 
l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu sense necessitat d’un nou acord. 

Tercer.- Encarregar a les regidoria de Protocol l’organització d’un acte protocol·lari de 
designació del nom que s’haurà de dur a terme en un termini màxim de sis mesos a 
partir de l’aprovació definitiva del present acord. 

Quart.- Inscriure un extracte de l’acord en el Llibre de Registre de Distincions 
Honorífiques de l’Ajuntament. 

Cinquè.- Comunicar el present acord a les Regidories de Espai Públic, Protocol i a la 
Secretària General, per al seu coneixement i efectes. 

L’alcaldessa explica que va ser una proposta del Grup d’Estudis Cubellencs Amics 
del Castell i de la Societat Recreativa l’Aliança amb l’autorització d’ADIF i el dictamen 
favorable de la Comissió Informativa del 10 d’abril de 2018. 

La Sra. Martínez diu que al Ple passat ja es va passar la designació d’alguns espais i 
Cubellencs-FIC va dir que la forma més idònia i enriquidora de dur-ho a terme era que 
la ciutadania hi pogués participar i que van recordar que tenim un Consell de la Vila. 
Diu que a la Comissió Informativa ho van tornar a repetir però que s’ha portat 
igualment a Ple sense que els hagin fet cas. Considera que seria molt més gratificant 
per a la persona homenatjada que es fes un procés participatiu i comenta que 
Cubellencs ha preguntat a molta gent del poble i, malauradament, molta gent no sap 
qui és aquesta persona ni coneix la seva trajectòria. Conclou dient que no donaran 
suport a la proposta, no per la persona que es proposa, sinó perquè no ho han fet de 
la manera que consideren que s’han de fer aquests processos. 

El Sr. Pérez diu que, sense menysprear aquesta persona ni al Grup d’Estudis 
Cubellencs, el nom de carrers i places han de venir donats per un procés participatiu, 
cosa que han dit en infinitat de vegades. Considera “cutre” posar el nom d’aquesta 
persona a un pàrquing que està en mal estat i que ni tan sols és de l’Ajuntament. 
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La Sra. Soler diu que, amb tot el respecte al Sr. Pineda, posar-li el nom a aquesta 
plaça és ofensiu. Proposa deixar-ho sobre la taula perquè el poble pugui opinar. 

La Sra. Di Stefano diu que el 14 d’abril es van celebrar els valors republicans; que fa 
dos anys es va aprovar la moció per la memòria històrica a favor de les víctimes del 
cop d’estat de 1936 i contra la dictadura de Franco la qual al seu acord cinquè establia 
marcar el dia 14 al calendari per a celebrar aquests valors. Afirma que el fet que la 
regidoria d’Igualtat sigui representada per l’alcaldessa és simplement simbòlic, que no 
s’han vist polítiques d’Igualtat i que actualment hi ha 80 noms d’homes als carrers 
contra 2 de dones. Diu que, a més, en alguns casos s’ha fet inclús un doble 
reconeixement a homes com és el cas de Joan Roig i Piera que té un carrer i el nom 
del Centre Social o el Sr. Antoni Pineda, el qual ja va rebre un reconeixement el 1997 
en ser nomenat fill predilecte de la vila com a cronista gràfic. Afegeix que sembla més 
important que l’oncle d’un regidor de govern tingui el seu nom a una plaça que no pas 
que hi hagi igualtat. Finalment diu que el seu partit va proposar un procés participatiu 
per a anomenar places, carrers, edificis etc però que el govern segueix imposant el 
seu criteri i considera que s’hauria d’homenatjar a més dones, deixant d’homenatjar els 
homes així com els sants i santes els quals no són compatibles amb els valors 
republicans. 

El Sr. Grau diu que a la Comissió Informativa van posar unes propostes sobre la taula 
però que no han obtingut resposta. Proposa deixar el punt sobre la taula i diu que es 
torna a deixar en evidència el procés de participació. Comenta que fa unes legislatures 
el govern va organitzar uns guardons anomenats “Cubelles Participa” i que es va 
generar un procés de participació a través d’un espai web i unes xerrades i que, fins i 
tot, per a l’elecció del jutge de Pau hi ha un procés obert al qual es poden presentar 
ciutadans i ciutadanes. Considera que és molt difícil que la gent es faci seus aquests 
nomenaments si es fan de pressa i corrents, faltant a l’esperit dels Reglaments 
d’Honors i Distincions i Participació Ciutadana. 

Recorda que al Ple del febrer ja va proposar constituir la comissió del nomenclàtor o 
bé la comissió de Cultura per a estudiar quins espais mereixen un nomenament 
especial i fer una proposta conjunta. 

Finalment demana al govern que no caigui en la temptació de fer una cursa d’aquí a 
les properes eleccions d’anar parlant amb entitats per a proposar noms. 

La Sra. Cuadra diu que entén que hagi grups que no estiguin d’acord amb el nom, 
però que aquest nom no s’ha escollit per imposició del govern sinó que hi ha un 
Reglament que es va aprovar en l’època en que l’Alcaldia l’ostentava Entesa per 
Cubelles. Seguidament li pregunta a la Sra. Di Stefano què és per a ella la igualtat i 
explica que per a ella no ho és que es donin carrers i places a les dones per imposició 
sinó perquè s’ho mereixen; que és cert que a Cubelles i a tots els pobles i ciutats de 
Catalunya i de fora hi ha més noms de carrers d’homes que de dones però que venim 
d’una història marcada i que s’ha de lluitar perquè això vagi canviant però que si 
actualment al municipi tenim una persona que es mereix aquesta distinció no  treu que 
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no se li pugui donar aquesta plaça pel fet de ser home perquè això no és igualtat.  

Pel que fa a les polítiques d’Igualtat, considera que s’ha fet molta feina, que s’ha 
dinamitzat molt l’espai Violeta amb molts cursos i activitats i que també s’ha ampliat 
molt l’horari de la psicòloga d’atenció a les dones. Afegeix que la igualtat comença 
també per fer tallers i intentar canviar els valors dels infants i dels joves, cosa que 
s’està fent actualment. Recorda que durant molts anys les dones han estat anul·lades i 
no tenien dret ni a votar i que és necessari canviar-ho però no per imposició. Explica 
que el Sr. Pineda ha treballat molt conjuntament amb l’Ajuntament i ha donat el seu 
arxiu de fotografies i que hi ha unes entitats que han proposat el seu nom, cosa que 
compleix el Reglament. 

La Sra. Martínez diu que Cubellencs no s’oposen al nom. 

La Sra. Di Stefano diu que no és cert que anem canviant si es continua afavorint els 
homenatges als homes sense arribar a una igualtat. En relació al Centre Violeta diu 
que el problema és que els tallers tenen una perspectiva paternalista i masclista i que 
per a ella la igualtat és confiar en la capacitat de les dones en gestionar un centre igual 
que es fa al Casal de Dones de Vilanova. Reitera que si el Sr Pineda ja té un 
homenatge no cal donar-n’hi un altre. 

El Sr. Grau diu no ser crític amb el nom que s’ha proposat sinó amb el procediment i 
el fet que no s’hagi donat opció a la resta d’entitats a fer propostes. 

Es sotmet a votació la proposta de deixar el punt sobre la taula i queda rebutjada 
per 11 vots en contra (4 d’UC-11 RCAT, 2 d’ERC, 1 d’ICV-E, 2 de CIU, 1 del Sr. Écija i 1 
de la Sra. Romero, regidora no adscrita),4 vots a favor (1 del PSC, 1del PP, 1 de Guanyem 
Cubelles i 1 de Cubellencs-FIC) i 2 abstencions de Cubelles Sí Es Pot. 

Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per  11 vots a favor (4 d’UC-11 RCAT, 2 
d’ERC, 1 d’ICV-E, 2 de CIU, 1 del Sr. Écija i 1 de la Sra. Romero, regidora no adscrita), 4 
vots en contra (2 de Cubelles Sí Es Pot, 1 del PP i 1 de Cubellencs-FIC) i 2 abstencions (1 
del PSC i 1 de Guanyem Cubelles). 

11.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA IMPLANTACIÓ DEL SISTEMA VIDEO-ACTA 

DE LES SESSIONS DE PLE D’AQUEST AJUNTAMENT I APROVACIÓ INICIAL DE 

LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA  

El Títol Preliminar de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic 
regula amb detall el règim dels òrgans administratius, prenent com a base la normativa 
que havia estat vigent fins llavors (Llei 30/1992, de 26 de novembre) i incorporant-hi 
diverses novetats. Entre elles destaca la generalització de l’ús de mitjans electrònics 
per tal que els dits òrgans puguin constituir-se, celebrar les seves sessions, adoptar 
acords, elaborar i lliurar les actes de les seves reunions. 

L’Ajuntament de Cubelles té en compte l’evolució del model de gestió pública i el 
context del mandat legal introduït de forma transversal per la nova regulació del 
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procediment administratiu comú i de règim jurídic del sector públic, que amb l’objectiu 
de modernitzar l’Administració Pública promou la introducció d’aquests mitjans 
electrònics en la seva actuació ordinària. 

Per aquest motiu l’Ajuntament ha adquirit recentment un sistema de gestió d’actes 
anomenat “VideoActa”, que combina l’enregistrament en vídeo dels plens municipals 
amb el document acta en format electrònic, tot signat electrònicament amb el certificat 
digital o el DNI electrònic del secretari/secretària de l’Ajuntament per donar fe legal de 
l’acte. 

Vist l’informe emès per la Secretària de la Corporació número 06/18  de data 5 d’abril.  

Vistos els articles 22.2.d) i 47.2.f) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases 
del Règim Local.  

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 10 d’abril de 2018. 
 
Per tot això, l’Alcaldia proposa al Ple l’adopció del següent  
 

ACORDS: 

Primer.- Aprovar la implantació del sistema “VideoActa” de les sessions de ple de 
l’Ajuntament de Cubelles amb efectes a partir de la sessió plenària ordinària del mes 
de maig d’enguany. 

Segon.- Aprovar inicialment la modificació de l’apartat 9 de l’article 26 del Reglament 
de Participació Ciutadana, segons la següent redacció: 

- “9. Aquestes intervencions quedaran recollides amb un annex de la VídeoActa 
del Ple” 

-  
Tercer.- Sotmetre l’aprovació de la modificació del Reglament de Participació 
Ciutadana a informació pública per un termini de 30 dies, a efectes de reclamacions i 
suggeriments, mitjançant la inserció del corresponent edicte al BOPB, DOGC, a un 
mitjà de comunicació escrita diària, al tauler d’edictes de l’Ajuntament i al Portal de 
Transparència. L’expedient podrà ser consultat per qualsevol persona interessada a 
les dependències dels Serveis Jurídics, Plaça de la Vila, 1, durant els dies feiners, pels  
matins de 10 a 13h. 

Quart.- Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini 
d’informació pública i d’audiència als interessats, la modificació del Reglament que ara 
s’aprova inicialment quedarà aprovat definitivament sense necessitat de cap tràmit 
ulterior, i es procedirà directament a la publicació, entrant en vigor una vegada 
transcorregut el termini de 15 dies previst a l’article 65.2 de Llei de Bases de Règim 
Local. Així mateix, s’inserirà l’anunci en el tauler de la Corporació i en el DOGC, 
anunciant la referència al BOPB el que s’hagués publicat íntegrament el text. 
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Cinquè.- Comunicar el present acord de modificació del Reglament a l’Administració 
de l’Estat i a la de la Comunitat Autònoma, dins del termini de quinze dies següents a 
la seva aprovació definitiva. 

El Sr. Baraza explica que es va fer la primera prova pilot  del sistema de VideoActa al 
Ple del 3 d’abril i que a dia d’avui s’està fent la segona, en presència de l’empresa 
contractada. Explica que la VideoActa permetrà incloure les noves tecnologies dins del 
dia a dia del Plens com un document que donarà fe de tot allò que està succeint. Així, 
afegeix, a banda de transparència, ens donarà una optimització dels recursos a nivell 
de la transcripció més o menys literal que s’està fent actualment. 

Indica que la VideoActa serà el document oficial a partir d’ara, acompanyat d’una petita 
acta escrita on constaran els diferents punts de l’ordre del dia. Afegeix que la 
VideoActa permet emetre els Plens via streaming a través del canal de l’Ajuntament i 
que avui s’està fent la prova d’emetre pel canal de Youtube de l’Ajuntament. 

Entén que és un punt positiu per a tots i espera comptar amb el vot favorable dels 
grups. 

La Sra. Martínez diu que no hi posaran cap objecció però recorda que al Ple del maig 
es va aprovar una moció perquè la ciutadania pogués fer preguntes al Ple que va 
quedar, diu, en un calaix i pregunta si ara que amb aquesta proposta es modifica el 
Reglament de Participació Ciutadana el govern contempla incorporar també aquesta 
moció. 

El Sr. Pérez diu que hi donaran suport, que cal modernitzar-se i que aquest és un 
primer pas. 

La Sra. Soler diu que el PP hi donarà suport. 

El Sr. Tribó diu que es tracta d’un avenç i celebra que s’implanti la VideoActa. 

El Sr. Grau diu que per al PSC tot el que sigui avançar en l’administració electrònica i 
aprofundir en la transparència d’un acte com aquest els sembla una molt bona idea i 
que només falta que les formes que avui adopten es corresponguin amb el fons de 
l’acció del govern que de moment, opina, no coincideixen excessivament. 

El Sr. Baraza indica que votaran aquesta modificació i la que la que la Sra. Martínez 
proposa segueix en estudi i que quan acabin de decidir quina és la forma més 
adequada amb la que es pot afavorir la participació ciutadana li faran saber. 

Es sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat de membres de la 
corporació. 

12.- ALTRES TEMES  
 
IV. PART DE CONTROL  
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13.- MOCIONS  
 
13.1.- MOCIÓ PER A LA GARANTIA DE SUFICIÈNCIA DE LA REVALORITZACIÓ 
DE LES PENSIONS PER A L’ANY 2018 i EXERCICIS FUTURS PRESENTADA 
PELS GRUPS MUNICIPALS DE CIU, PSC, CUBELLES SÍ ES POT, PP, GUANYEM 
CUBELLES I CUBELLENCS-FIC 
 
Les pensions públiques constitueixen la principal font d’ingressos de més de nou 
milions de pensionistes i de les seves famílies, havent-se constituït durant la crisi com 
un dels elements que han contribuït a sostenir a moltes famílies en la difícil situació 
econòmica de Catalunya i d’Espanya i que tant a afectat a la ciutadania. 
 
No obstant això, i malgrat la baixa inflació registrada en els últims exercicis, des de 
l’any 2009 les pensions públiques han vist limitada la seva revalorització, primer amb 
mesures anuals el 2011 i 2012 que els van fer perdre poder adquisitiu, després amb 
una reforma integral en 2013, del sistema de revalorització,  
 
L’esmentada reforma del 2013 que introdueix el factor de sostenibilitat (vinculant la 
prestació a l’esperança de vida, a partir de l’any 2019) i especialment la inclusió de 
l’índex de revalorització desvinculat de l’increment de l’IPC, signifiquen una rebaixa 
programada del poder adquisitiu de les pensions, que s’ha concretat, per als anys 
2016 i 2017, en una pèrdua del 2,3% per al milió i mig de pensionistes catalans i 
catalanes.  
 
Enguany mentre les pensions tindran una revalorització del 0,25%, les previsions 
d’inflació, tant públiques com privades, preveuen un creixement dels preus del 2018 de 
l’1’5%. 
 
D’altra banda, l’actual situació del sistema de Seguretat Social exigeix una actuació 
urgent i compromesa amb la seva funció social. La gravetat i durada de la crisi, la 
intensitat de la desocupació, especialment l’atur de llarga durada, i el deteriorament de 
les condicions laborals d’un gran nombre de persones que ha registrat el nostre mercat 
laboral en els darrers anys, juntament amb l’evolució demogràfica, han contribuït a 
situar el sistema de Seguretat Social en dèficit, molt abans del previst.  
 
Com ha reconegut l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIREF), aquesta 
situació està relacionada amb la devaluació salarial provocada per la reforma laboral, 
xifrant en 15.000 milions d’euros (1,5% del PIB) l’impacte que ha tingut en la previsió 
de les cotitzacions del Sistema de Seguretat Social. 
 
Per això, resulta urgent anticipar mesures de reforç de l’estructura d’ingressos del 
sistema, de manera que amb això es garanteixi el seu adequat finançament, i la seva 
revitalització, sostenibilitat i estabilitat, alhora possibilitant la recuperació del poder 
adquisitiu dels i les pensionistes. La suficiència de les pensions i la solidaritat 
intergeneracional i territorial i l’equitat han de retornar al sistema de protecció social. 
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En aquest sentit cal treballar per condicionar el període de càlcul del conjunt de 
cotitzacions laborals, a què el treballador o treballadora pugui escollir els seus millors 
anys de cotització. 
Alhora estimem que la prioritat ha de ser garantir la suficiència i sostenibilitat de les 
pensions. 
 
No es tracta doncs, de recuperar els millors moments de cotització, sinó de fer 
polítiques que millorin les cotitzacions amb l’objectiu de garantir els ingressos que 
necessita el sistema. 
 
Per tant la prioritat es fonamenta en dues qüestions: la millora de la qualitat de 
l’ocupació, i l’assoliment d’amplis consensos socials, per a garantir la sostenibilitat, 
però també la suficiència del Sistema de Pensions. 
 
Així mateix caldrà prioritàriament garantir la sostenibilitat del Sistema de Seguretat 
Social mitjançant una millora d’ingressos, dotant de major progressivitat i adequació la 
cotització, amb un augment de les seves bases màximes; l’equiparació de les bases 
de cotització dels autònoms al Règim General; l’augment temporal d’alguns 
percentatges de la cotització, reforçant el principi de separació de fonts de 
finançament, per a no gravar el sistema de pensions amb la despesa de 
l’Administració de la Seguretat Social, i paral·lelament executar un pla de xoc que 
permeti augmentar el nombre de llocs de treball i la seva qualitat i remuneració. 
 
Per tot això, es proposa al ple de l’Ajuntament de Cubelles, l’adopció dels següents  
 
 
    A  C  O  R  D  S 
 
PRIMER.– Instar al govern de l’Estat a derogar la Llei 23/2013, de 23 de desembre, 
reguladora del Factor de Sostenibilitat i de l’índex de revalorització del Sistema de 
Pensions de la Seguretat Social. 
 
SEGON.– Instar al govern de l’Estat a revaloritzar les pensions d’acord amb la previsió 
d’inflació prevista per al 2018, no inferior al 1,5%. 
 
TERCER.- Instar al govern de l’Estat a garantir la sostenibilitat del sistema de pensions 
amb la introducció progressiva de finançament per via impositiva en el cas que sigui 
necessari, sobre la base d’un sistema tributari just i progressiu que tingui en compte la 
capacitat econòmica de les empreses i situï la pressió fiscal a nivells similars als de 
altres països del nostre entorn. 
 
QUART.- Instar al govern de l’Estat a derogar el Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de 
febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral (la reforma laboral) 
que ha rebaixat els salaris empobrint les classes treballadores, ha abaratit 
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l’acomiadament indefinit i ha facilitat els acomiadaments col·lectius, destruint ocupació 
en el sector públic i privat. 
 
CINQUÈ.- Traslladar els presents acords al Ministeri de Empleo y Seguridad Social, 
als grups polítics del Congrés, Senat i Parlament de Catalunya, i als sindicats de 
CCOO i UGT. 
 
El Sr. Grau agraeix el suport dels grups que han signat la moció. Diu que va quedar 
sobre la taula en un dels darrers Plens i el que intenta és aconseguir el màxim 
consens i el màxim suport als pensionistes. 
 
La Sra. Cuadra diu que votaran a favor de la moció però que estan una mica molestos 
i es senten enganyats perquè aquesta moció es va retirar del Ple del febrer i ara es 
presenta una moció molt diferent, sobretot a l’exposició de motius, sense consultar-ho 
amb la resta de grups. 
 
Creu que aquesta motivació ha canviat perquè el PP la pogués signar ja que, al mes 
de febrer, la moció venia amb unes dures critiques al govern de l’Estat que és el 
principal culpable, diu, de la situació de les pensions. Indica que a Cubelles l’aprovaran 
tots però que això no és fer política. 
 
La Sra. Martínez agraeix al PSC aquesta possibilitat de treballar en equip i, adreçant-
se a la Sra. Cuadra, diu que es podien haver acollit al que ells han predicat en altres 
ocasions i haver trucat al Sr. Grau per a poder fer les aportacions que haguessin 
considerat. 
 
L’alcaldessa diu que quan la Sra. Martínez parla de treballar conjuntament es deu 
referir a l’oposició perquè el govern, diu, no ha treballat aquesta moció. 
 
El Sr. Pérez diu que el sistema públic de pensions ha tingut ja vàries reformes en els 
últims vuit anys i que l’únic que s’ha fet és rebaixar el poder adquisitiu de les pensions 
fins a convertir-les en un complement per a sobreviure. 
 
Indica que a Cubelles al voltant d’un 25% de les persones censades són pensionistes, 
persones que generen consum al municipi i que amb aquests diners ajuden a subsistir 
a familiars. Creu que s’ha de donar suport l col·lectiu de pensionistes i que s’haurien 
de blindar les pensions a la Constitució, recollint com a obligació el manteniment del 
poder adquisitiu d’aquestes i la impossibilitat que cap tipus de mesura com retallades, 
pujades d’impostos, copagaments, augment de les tarifes dels serveis públics o 
qualsevol altra, pugui afectar-les, excepte aquelles mesures favorables. 
  
Conclou dient que hi ha alternatives per a garantir les pensions i que només cal 
treballar-les. 
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El Sr. Pineda diu que li sobta que aquesta moció la signi el PP quan és el culpable 
d’aquesta situació. Comenta que a la moció es fa molt d’èmfasi en aquest increment 
de l’1,5% enfront del 0,25% que proposa el govern però que el realment perillós és el 
concepte del “factor de sostenibilitat” perquè no sabem què és ni com s’aplicarà i 
perquè està vinculat a l’esperança de vida, cada cop més llarga, cosa que farà 
disminuir molt més el valor de les pensions. Comenta que, en canvi, sí que hi ha diners 
per a rescatar bancs  i finançar armament i indica que votaran a favor de la moció i que 
es pot reduir en algunes coses per a dedicar-les a polítiques socials. 
 
La Sra. Soler agraeix al Sr. Grau haver deixat la moció sobre la taula. Seguidament 
diu que a ella el que l’interessa és la gent del poble, que fa política al poble i que no 
està d’acord amb tot el que diu el PP no com el govern de l’Ajuntament, diu, que puja 
el sou als de dalt i als de baix no els pugen l’1%. 
 
El Sr. Tribó celebra que dos partits de dretes com el PP i CIU estiguin d’acord amb un 
tema com aquest i que si no és tacticisme pensant en les properes eleccions benvingut 
sigui. 
 
Comenta que és fals que amb l’augment de l’esperança de vida el sistema esdevingui 
inviable; que es genera riquesa cada dia a nivell planetari per a mantenir el sistema de 
pensions sense cap mena de problema i que el remei passa per eliminar els 75 
paradisos fiscals o que els rics i les empreses evasores d’impostos paguin. Afegeix 
que la revolució neocons de Thatcher i Reagan és abolir el sistema de pensions i 
privatitzar-lo i que per això, des del 1989, amb la caiguda del mur de Berlín, estan 
treballant per carregar-se el sistema europeu d’estat social democràtic i de dret. Diu 
que tot això no és casual, que està calculat, que els poderosos no permeten que la 
gent gaudeixi dels recursos que genera l’economia amb la idea de mantenir-se al 
poder, incrementar-lo i trepitjar les classes més necessitades. 
 
La Sra. Pérez diu al Sr. Grau que és una bona jugada de política municipalista parlar 
durant dos Plens de la qüestió de les pensions i que no només s’ha de lluitar des 
d’aquí sinó també des de Madrid. Troba surrealista que les posicions del Sr. Grau i la 
Sra. Soler estiguin tan pròximes a persones que han aprovat en molts plenaris aquesta 
moció, com persones de la CUP. Finalment diu que votaran a favor de la moció. 
 
El Sr. Hugué diu que li sorprèn aquest eix PP-PSOE i que potser és a l’esfera del 155; 
que han  fet una moció una mica descafeïnada que la que es va presentar inicialment 
però que entén que era necessari forçar aquesta unió. 
 
Seguidament, diu que a Unitat Cubellenca no els ha trucat ningú per a buscar el 
consens i que potser haurien d’aplicar el que ells diuen quan parlen de participació i 
consensos. 
 
Quant a la moció, diu que no estan a favor d’aquest índex de revalorització del 0,25% , 
creuen que les pensions haurien d’anar lligades a l’IPC anual i destaca que la moció 
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no parla del Pacte de Toledo. Considera que la suficiència ha d’anar lligada a 
l’augment d’ingressos; que s’han de buscar altres vies per pagar les pensions, no 
només les cotitzacions a la Seguretat Social, habilitant altres partides als pressupostos 
generals i que , per altra banda, s’ha de lluitar contra el frau fiscal, millorar l’ocupació i 
donar suport a polítiques de natalitat. 
 
El Sr. Grau diu que ha estat a diverses concentracions sobre aquest tema a nivell 
comarcal i municipal, que hi ha votants de tots els grups d’aquest Ple, inclòs el PP, i 
que, per tant, és una bona projecció que el debat pugui aconseguir el màxim consens 
amb el suport del màxim de grups i que això, en clau municipal, és important. 
Seguidament accepta l’error de no haver contactat amb els altres grups però diu que 
no hi ha hagut mala intenció i es compromet a que a partir d’ara totes les propostes del 
PSC que vagin a Ple tinguin el contacte amb tots els portaveus dels grups a l’espera, 
afegeix, de la lògica correspondència per part del govern. 
 
La Sra. Martínez diu que la instància es va presentar el dia 27 de març i que els grups 
han tingut temps de transmetre el seu enuig però que no ho van fer ni tant sols en 
Comissió informativa. Diu que el veritablement important de la moció són els acords i 
no la part expositiva; recorda que aquest tema no és competència única i 
exclusivament del nostre Ajuntament i que quan es refereix a aquesta manca de 
participació i transparència és amb temes que sí ho són. 
 
Es sotmet a votació la moció i s’aprova per unanimitat de membres de la corporació. 
 
13.2.- MOCIÓ PER L’ALLIBERAMENT DELS PRESOS POLÍTICS, EL RETORN 
DELS EXILIATS I LA DENÚNCIA DE LA DERIVA ANTIDEMOCRÀTICA I 
AUTORITÀRIA DE L’ESTAT ESPANYOL PRESENTADA PELS GRUPS 
MUNICIPALS UC 11-RCAT, ERC-AM I CIU 
 
Catalunya ha tornat a patir, altra vegada, un nou atac repressiu per part del govern de 
Mariano Rajoy i el bloc del 155, conjurats amb el poder judicial i policial de l’estat. 
L’onada repressiva contra els catalans i les catalanes és majúscula i el govern 
espanyol està disposat a tot, fins i tot a vulnerar els drets civils, polítics i humans més 
bàsics per tal d’eradicar qualsevol signe de dignitat del poble català. Intenten esclafar 
la voluntat de la sobirania popular empresonant injustament els nostres legítims 
representants públics, tots ells gent de pau.  
 
El passat divendres 23 de març quedarà gravat a la memòria del nostre país com un 
nou dia trist i negre. L’empresonament injust, arbitrari i abusiu dels diputats i diputades 
Carme Forcadell, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, i l’exili de 
Marta Rovira tornarà a ressonar en els annals de la història del nostre país com un nou 
episodi fosc de repressió i de vulneració dels principis democràtics més elementals. Un 
escenari que queda agreujat per la recent detenció del President legítim de Catalunya, 
Carles Puigdemont, totalment incomprensible davant la comunitat internacional. 
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Un divendres negre no només pel poble català sinó també pel poble espanyol, on cada 
vegada i amb més intensitat els seus ciutadans estan perdent els drets i llibertats més 
bàsics i inviolables en qualsevol país que es pretengui a si mateix com a democràtic i 
civilitzat. 
 
Davant d’aquesta nova injustícia, d’aquesta ignomínia, d’aquest acte d’autoritarisme 
intransigent que ens recorda de manera inevitable les èpoques més fosques de 
l’Espanya del segle XX, des del món local no podem restar impertèrrits i ens alcem per 
dir sense vacil·lar que continuarem defensant les nostres idees polítiques. No hi haurà 
prou barrots per silenciar-les. Avui, un cop més, volem dir-ho molt alt i clar: sempre 
estarem al costat d’aquells representants que defensen la voluntat del poble, del 
mandat de l’1 d’octubre i el resultat de les eleccions del 21 de desembre. 
 
I l’estat, en lloc d’actuar com una democràcia madura, on el diàleg i l’acord són el 
motor de la cohesió de la societat, han decidit oferir cops de porra, menyspreu, 
humiliació, amenaces i, finalment, presó. Una causa general contra l’independentisme, 
una autèntica cacera de bruixes, feroç i salvatge, sense mesura.  
 
Potser, ingènuament, es pensen que manllevant-nos als nostres representants, Carles 
Puigdemont, Carme Forcadell, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Clara 
Ponsatí, Antoni Comín, Joaquim Forn, Josep Rull, Lluís Puig, Dolors Bassa, Meritxell 
Serret, Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, Marta Rovira i Anna Gabriel, ens rendirem i 
dimitirem d’exercir el nostre mandat democràtic, emanat directament dels ciutadans i 
ciutadans. Res més lluny de la realitat. Ens mantindrem ferms en defensa de la causa 
més justa que hi pot haver: la llibertat i el ple exercici de la democràcia.  
 
Contra la dictadura del 155, trobareu un poble compromès i ferm. Perquè la nostra 
lluita és la lluita dels homes i les dones lliures i justos, que volen ser tractats com a 
ciutadans i no com a súbdits.  
 
Per tots aquests motius, l’Ajuntament de Cubelles 
 
ACORDA 
 
PRIMER.- Exigir la llibertat immediata de tots els presos polítics: Carme Forcadell, 
Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, 
Jordi Cuixart i Jordi Sánchez. 
 
SEGON.- Exigir el retorn de tots els consellers i polítics catalans exiliats:  Carles 
Puigdemont, Clara Ponsatí, Antoni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret, Marta Rovira i 
Anna Gabriel, i la garantia del respecte absolut als seus drets polítics, ciutadans i 
humans sense veure’s sotmesos a cap judici pel seu lliure exercici polític. 
 
TERCER. Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i 
protegides en tots els tractats internacionals i manifestar la persecució de la lliure 
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expressió, de la vulneració dels drets polítics i humans i del dret a decidir dels 
ciutadans per part d’un estat que jutja les idees i empresona de forma il·legal. 
 
QUART.- Denunciar l’evident manca de separació de poders a l’estat espanyol, així 
com la manipulació i coacció dels mitjans de comunicació per part de l’estat. 
 
CINQUÈ.- Demanar a les institucions europees que no continuïn emparant accions 
pròpies d’una dictadura i apel·lar a la justícia internacional perquè intercedeixi de 
manera immediata i garanteixi el respecte als drets dels ciutadans catalans. 
 
SISÈ.- Instem a totes les entitats de Cubelles a defensar els drets fonamentals, civils, 
polítics, la llibertat, la democràcia i els nostres legítims representants escollits 
democràticament del Parlament de Catalunya. 
 
SETÈ.- Atenent a la crida del Molt Honorable President del Parlament de Catalunya, el 
Sr. Roger Torrent, aquest ajuntament vol mostrar el seu suport la crida unitària del 
President i també a la plataforma “Espai Democràcia i Convivència” que té com a 
objectius “la defensa de les institucions catalanes, la convivència, la cohesió social i 
els drets i llibertats de la ciutadania”. 
 
VUITÈ .- Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament Europeu a 
Barcelona, a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH) 
així com a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i l’Associació de Municipis per la 
Independència (AMI), l’aprovació de la present moció. 
 
La Sra. Cuadra agraeix als grups que s’han sumat a la moció i explica que hi ha 9 

presos polítics per exercir pacíficament drets fonamentals com el d’expressió, 

manifestació, opinió i participació política o el dret a un judici just així com gent a l’exili; 

que a Catalunya no tenim president ni govern i ens trobem en una situació en la que 

diversos partits, PP, Ciutadans i PSOE, ens han aplicat el 155, s’ha polititzat la justícia 

i tot plegat per haver posat unes urnes per donar veu a un poble. S’alegra que en un 

Ple com el d’avui al que s’ha parlat de democràcia en diverses ocasions hi figuri 

aquesta moció per a poder demostrar qui creu realment en la democràcia. Afegeix que 

fins i tot, als darrers dies, s’ha arribat a parlar de terrorisme, acusació molt greu, diu, i 

que gens té a veure amb el que està passant a Catalunya. Espera que els grups votin 

a favor aquesta moció que el que fa també és donar suport a la democràcia i al dret de 

moltes persones a exercir el seu dret com a polítics escollits per un poble. 

 

La Sra. Romero diu que s’abstindrà en la votació perquè la moció no només inclou el 

tema dels presos polítics sinó d’altres. 

 

La Sra. Martínez diu que és cert que s’ha parlat dels drets dels regidors de la 

corporació, manllevats, diu, pel govern,  i que, per coherència política, donaran suport 
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a la moció perquè a diferència del govern no només prediquen a favor dels drets sinó 

que ho practiquen. 

 

El Sr. Pérez diu que Guanyem té una visió municipalista i plural del que està passant 

però que tenen clar que aquest enfrontament entres els dos blocs, que es 

retroalimenta, s’ha d’acabar en benefici de la ciutadania. Creu que és un problema que 

s’ha de solucionar políticament amb voluntat de diàleg i negociació i afegeix que estan 

totalment en contra de la judicialització de la llibertat d’expressió com ha passat amb 

persones que són a la presó per cantar una cançó o persones que, per un tweet, 

escriure un llibre o exposar quadres, acaben als jutjats. Opina que CIU té una doble 

moral ja que la Generalitat governada per CIU es va presentar com a acusació 

particular en molts casos d’assetjament a sindicalistes que es manifestaven 

pacíficament reclamant drets laborals, drets que CIU va retallar junt amb el PP amb la 

reforma laboral. 

 

Manifesta estar totalment d’acord en condemnar la deriva antidemocràtica de l’Estat 

però diu a CIU que això no és d’ara, que el 2015 es va presentar un recurs al Tribunal 

Constitucional contra la Llei mordassa i la van signar tots els partits de l’oposició 

excepte CIU i el PNB; que durant el debat d’aprovació de la reforma del codi penal el 

2015, CIU va presentar una esmena per a equiparar el desordre públic amb el 

terrorisme, el mateix del que s’està acusant ara els CDR. Afegeix que CIU ha mirat 

pels seus interessos que mai han estat els de les classes populars ni els de les 

persones que reivindiquen causes justes i que ara estem patint les conseqüències 

d’aquelles decisions. 

 

El Sr. Pineda diu que l’entristeix haver escoltat algú en aquest Ple acusant el govern 

municipal de dictadura. Seguidament diu que la clau d’aquesta moció són les 

injustícies, perquè no es pot tenir a gent a la presó incondicional per fer el que han fet i 

que aquí no es tracta de ser independentista o espanyolista. Per altra banda, la moció 

parla de la deriva antidemocràtica i autoritària de l’Estat i diu que això ja ve de lluny 

amb la reforma laboral, llei mordassa, reforma de les pensions, processos de corrupció 

o llibertat d’expressió i de drets. Diu que diumenge passat es va sortir al carrer pel 

tema dels presos i la deriva antidemocràtica i que no es van mobilitzar només partits 

independentistes sinó també els sindicats. Finalment diu que votaran a favor de la 

moció. 

 

El Sr. Tribó comenta que Marx deia que el nacionalisme és un invent de la burgesia 

per a dividir el proletariat i que tenia raó; que estem distrets amb les banderes i 

oblidem la qüestió social i que ens està manipulant una dreta decadent que és el PP 
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amb una altra que són els hereus de CIU, per tal de mantenir-se al poder. Diu que 

totes les regions independentistes són riques per l’egoisme econòmic, que són 

supremacistes i apliquen la xenofòbia. Afegeix que TV3 és el NO-DO franquista que 

manipula la població i que a Europa hi ha hagut dues Guerres Mundials per culpa del 

nacionalisme. 

 

Opina que el que està fent la dreta decadent de CIU és tapar la seva corrupció i que 

vol que “todo cambie para que nada cambie”, provocant un conflicte per a mantenir-se 

al poder però que han fracassat perquè no tenen una majoria social. 

 

Finalment diu que Blue State Digital és la poderosa empresa contractada per 

l’independentisme català per aconseguir la independència. Afegeix que la solució seria 

un procés constituent que permetés superar aquest estat de situació. 

 

El Sr. Casanovas diu que si el discurs del Sr. Tribó  el fes Ciutadans, seria 

exactament igual. Indica que estan totalment d’acord amb el discurs de la Sra. Cuadra 

i del Sr. Pineda i felicita la filla del Sr. Joaquim Forn, que fa 20 anys i la filla del Sr. 

Junqueras que avui fa 3 anys recordant que els seus pares no podran ser als seus 

aniversaris perquè són a una presó espanyola, de forma injusta, jutjats per un tribunal 

incompetent i sense cap argument jurídic. 

 

El Sr. Grau creu que és injust que hi hagi aquestes persones a la presó en una 

situació de presó provisional que està discutida i que el tema ha de ser quines 

actuacions cal fer perquè puguin sortir-ne i perquè els exiliats puguin tornar. Afegeix 

que la seva posició és intentar acostar els dos blocs, demana l’alliberament dels 

presos i fa una crida a intentar trobar solucions que, més enllà de les trampes del 

llenguatge que uns i altres utilitzen, permetin resoldre aquesta situació creant ponts de 

diàleg entre els dos governs.  

 

Finalment comenta que a les persones que els han acusat d’equidistants durant molt 

de temps els vol dir que no hi cap la equidistància en un procés com aquest però que 

entre un que pega i un que rep s’ha de tenir clar en quin bàndol s’està. 

 
El Sr. Hugué diu que quan escolta discursos com el del Sr. Tribó parlant de NO-DO, 
xenofòbia o el mal del nacionalisme se’ls fa difícil lligar el que ell pregona amb el que 
hi ha exposat en aquests moments. Creu que queda un any per les eleccions i que 
alguns, com el Sr. Tribó i la Sra. Martínez, ja s’estan preparant. 
 
Explica que Unitat Cubellenca és un partit amb un ampli front ideològic però que 
davant la situació que està vivint Catalunya aquest front es tanca en dos conceptes: 
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democràcia i llibertat. Diu que quan toca mullar-se ens hem de mullar i que, com deia 
el Sr. Grau, s’han de preguntar a quin cantó estar, als que peguen o els que reben, 
pregunta que considera que el Sr. Grau podria fer als seus companys del Parlament 
perquè quan es va fer, recorda, un aplaudiment a les víctimes dels empresonaments i 
de l’exili no van tenir la consideració ni de girar-se. 
 
Comenta que resumiria la moció en, primer de tot, exigir la llibertat dels presos polítics 
i el retorn dels exiliats i en segon lloc formar govern i aixecar el 155 i que després 
tocaria obrir una taula de diàleg emparada internacionalment. Opina que s’ha de fer un 
exercici de reconeixement d’errors per les dues parts. 
 
La Sra. Cuadra diu que pot entendre els arguments del Sr. Grau i de la Sra. Martínez 
però no que en una moció com aquesta, algú aprofiti per començar a retreure el que 
ha fet o deixat de fer CIU perquè els 2,5 milions de persones que surten al carrer no 
són CIU, sinó que és gent molt diversa que l’únic que defensa és la llibertat i la 
democràcia. Afegeix que l’entristeix molt tot això perquè la gent de CIU tenen amics i 
companys a la presó i se l’han jugat per posar unes urnes al municipi i que el Sr. Tribó 
els acusa de ser de dretes però que això no li sap greu perquè ella porta la regidoria 
de Serveis Socials i cap dels seus usuaris l’ha acusat de ser de dretes i que és el Sr. 
Tribó qui avui ha fet un discurs de dretes, propi del PP i Ciutadans. 
 
El Sr. Tribó remarca que són d’esquerres i no són independentistes. Diu que Unitat 
Cubellenca és una escissió de CIU, dretes, afiliats amb Reagrupament, esquerres, i 
que no saben ni què són, que únicament són independentistes. 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió l’alcaldessa  
 
El Sr. Tribó continua dient que els independentistes no tenen una majoria social 
suficient perquè el procés triomfi ni reconeixement internacional i que han d’acceptar el 
seu fracàs. 
 
El Sr. Hugué diu que el Sr. Tribó sempre apel·la a aquella antiga política  de principi 
del Segle XX, de Marx i Lenin, però que això ja està superat. Comenta que ell no 
s’avergonyeix del seu passat, que és cert que prové de CIU i que per discrepàncies 
van crear un altre espai polític però que potser és el Sr. Tribó qui ha de buscar el seu 
àmbit competencial polític perquè no se sap ben bé si són Podemos, agrupació 
d’electors o què són ja que Podemos Espanya, recorda, ha demanat un referèndum 
d’autodeterminació i, en canvi,  aquí ni n’han parlat. 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió l’alcaldessa. 
 
Es sotmet a votació la moció i s’aprova per 11 vots a favor (4 d’UC-11 RCAT, 2 
d’ERC, 1 d’ICV-E, 2 de CIU, 1 de Guanyem Cubelles i 1 de Cubellencs-FIC), 1 vot en 
contra del PP  i 5 abstencions (1 del PSC, 2 de Cubelles Sí Es Pot ,1 del Sr. Écija i 1 
de la Sra. Romero, regidora no adscrita). 
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14.- ALTRES MOCIONS 
 
15.- PRECS I PREGUNTES 
 
Precs del grup municipal de Cubellencs-FIC 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Écija 
 
1.- La Sra. Martínez prega que se’ls tingui en consideració per a treballar plegats el 
tema de la gestió de residus i que aquest tema vingui acompanyat de campanyes per 
a conscienciar la gent de la importància de la brossa selectiva. 
 
2.- La Sra. Martínez diu que encara no es pot passar pel pont de l’estació i que la 
xarxa protectora que es va posar ha caigut. Prega que el govern es posi en contacte 
amb ADIF per què ho gestioni el més àgilment possible. 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Écija 
 
Precs del grup municipal de Guanyem 
 
1.- El Sr. Pérez prega que el govern enviï una carta a la Direcció General del Cadastre 
per a renunciar a l’actualització dels valors cadastrals l’any 2019 i següents. 
 
2.- El Sr. Pérez prega que es responguin les instàncies */*,  */*  i */* de * de *. 
 
Precs del grup municipal de Cubelles Sí Es Pot 
 
1.- El Sr. Tribó prega que s’intentin evitar situacions com  les de la Fira Medieval, en 
que hi havia aus engabiades en situació molt precària i considera que s’estava 
vulnerant l’Ordenança de tinença d’animals. 
 
Precs del grup municipal del PSC 
 
1.- El Sr. Grau prega que se’ls contestin les instàncies que ha entrat en nom del seu 
partit. 
 
Preguntes del grup municipal de Cubellencs-FIC 
 
1.- La Sra. Martínez diu que la pregunta que van formular a l’octubre sobre el survival 
zombie no se’ls ha contestat fins ara i que, a més, no s’ha fet en la seva totalitat ja que 
no han respost qui ha pagat els cartells informatius d’aquest esdeveniment, motiu pel 
qual reitera la pregunta. 
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2.- La Sra. Martínez pregunta quin és el motiu de les invitacions que es fan a les 
Juntes de Govern Local a alguns regidors de govern que no formen part d’aquesta 
quan al punt “Informacions de regidories” o als punts de l’ordre del dia  no consta cap 
informació de les seves regidories.  
 
3.- La Sra. Martínez explica que l’apartat d’obligacions de l’expedient relatiu a 
l’autorització de l’ús comú especial de domini públic per l’explotació dels serveis de 
temporada a les platges 2017-2020 conclou que seran a càrrec dels nous licitadors les 
obres i costos de connexió i per aquest motiu pregunta a Secretaria i Intervenció si, 
basant-se en aquests plecs, correspon a l’Ajuntament assumir el cost 
d’aproximadament 30.000 € per a aquestes connexions per a una guingueta de nova 
creació. Es pot obviar el que figura al plec de clàusules? Considera que s’està 
beneficiant un empresari en detriment dels altres. 
 
Preguntes del grup municipal de Guanyem Cubelles 
 
1.- El Sr. Pérez diu que el regidor de Comunicació els ha explicat que s’està posant 
wifi i fibra a diversos edificis públics i que també han llegit una notícia de la FMC que 
es fa ressò del projecte WIFI4EU amb uns bons de 15.000 € per a posar wifi no només 
a edificis sinó també a espais públics i pregunta: s’ha acollit l’Ajuntament de Cubelles a 
aquest bo? 
 
2.- El Sr. Pérez pregunta: per què l’Ajuntament de Cubelles s’ha retirat de l’acusació 
particular en el tema d’un ex càrrec polític? 
 
3.- El Sr. Pérez diu que a l’anterior Ple van preguntar pel Reglament de Comunicació i 
que la resposta ha estat que ja se’ls ha enviat però afirma que no han rebut res. 
 
4.- El Sr. Pérez pregunta: quan pensen començar les obres per a la  recàrrega dels 
cotxes elèctrics? Diu que ja ha passat prop d’un any. 
 
El Sr. Baraza, en resposta a la primera pregunta del Sr. Pérez, diu que Cubelles ja 
s’ha inscrit al programa WIFI4EU i quant al Reglament de Comunicació diu que si no el 
té haurà estat per una errada i que demà al matí el tindrà. 
 
Preguntes del grup municipal del PP 
 
1.- La Sra. Soler indica que la Llei de transfuguisme estableix que una trànsfuga no 
pot cobrar de l’Ajuntament però que ha vist una nòmina de 1.254 € de la Sra. Romero, 
regidora no adscrita i pregunta si això és possible. 
 
Preguntes del grup municipal de Cubelles Sí Es Pot 
 
1.- El Sr. Tribó pregunta: què pensen fer per a garantir el compliment de l’Ordenança 
de Tinença d’animals i els drets dels animals als Tres Tombs i a la Fira Medieval? 
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2.- El Sr. Tribó pregunta per què s’han retornat a la Diputació 10.000 € d’una 
subvenció, segons el Decret 169/2018? 
 
No havent-hi més assumptes per fer constar, l’ Alcaldessa presidenta aixeca la sessió, 
quan són les 20:50 hores;  


