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ACTA DE LA JUNTA DE PORTAVEUS EXTRAORDINÀRIA DE DATA 21 DE 
FEBRER DE 2018. 
 
A Cubelles, el 21 de febrer de 2018, a les 20:40 hores, i prèvia convocatòria, es 
reuneixen a la sala de juntes de l’Ajuntament de Cubelles, sota la presidència de la 
Sra. Alcaldessa, Sra. Rosa M. Fonoll i Ventura, els membres següents: 
 

- Sr. José Manuel Ardila Contreras, portaveu del grup municipal Unitat 
Cubellenca 11- Reagrupament. 

- Sra. Noemí Cuadra Soriano, portaveu grup municipal Convergència i Unió. 
- Sra. Ester Pérez Massana, regidora del grup municipal d’ERC. 
- Sr. Francesc Xavier Grau Roig, portaveu del grup municipal Socialista de 

Catalunya-Candidatura de Progrés.  
- Sra. Isabel Soler García, portaveu del grup municipal del Partit Popular de 

Cubelles. 
- Sra. Ana Maria Martínez Gallemí, portaveu del grup municipal Cubellencs-FIC. 
- Sr. Daniel Pérez Luque, portaveu del grup municipal  Guanyem Cubelles 

 
Assisteixen també els següents Regidors, convidats per l’Alcaldia: 
 

- Sr. José Manuel Ècija Albalate. 
- Sr. Xavier Baraza Sánchez, Regidor de CIU. 
- Sr. Agustí Casanovas Borrell, Regidor del grup municipal d’ERC. 
- Sr. Raül Mudarra Carmona, Regidor d’UC11-RCat. 
- Sr. Josep M. Hugué Oliva, regidor del grup municipal d’UC11-RCat. 
- Sr. Albert Tribó Ramírez, portaveu del grup municipal Sí es pot. 
- Sra. Sarah Di-Stefano Bosch, Regidora de Sí es pot. 
- Sra. Silvia Romero Fernández, Regidora no adscrita. 

 
Excusen la seva assistència: 
 

- Sr. Narcís Pineda i Oliva, portaveu del grup municipal Iniciativa per Catalunya 
Verds-Entesa. 
 

Actua com a secretària la Sra. Trinidad Hernández Bordallo, TAE de Secretaria, 
secretària de la Junta de Portaveus, segons Decret d’Alcaldia núm. 604/2008, de 30 
de juny. 
 
Abans de començar l’anàlisi del punt de l’ordre del dia, la Sra. Martínez pregunta, si 
l’Ajuntament ha reglamentat els òrgans col·legiats i es regula la seva composició i 
funcionament, poden assistir els regidors no adscrits?.   
 
La Sra. Martínez demana que es faci constar literalment la contestació de la Sra. 
Alcaldessa, la qual respon que ella és qui té la potestat de convidar a qui vulgui, per 
tant, la conversació s’ha acabat. 
 
Aquesta Secretaria intervé per explicar que, efectivament, l’Alcaldia pot convidar a 
assistir a les sessions de la Junta de Portaveus a Regidors que no siguin portaveus 
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dels grups municipals, i als Regidors no adscrits, i que així està previst al ROM.  
 
PRESSUPOST 2018. 
 
El Sr. Mudarra lliura als assistents un document titulat “modificacions avantprojecte 
Pressupost 2018 (versions 21/02/18 respecte 13/02/18)”, que s’annexa a la present 
Acta i forma part d’aquesta a tots els efectes, i explica que conté modificacions 
respecte al “Avantprojecte Pressupost 2018” que es va lliurar a la Comissió Informativa 
celebrada el dia 13 de febrer. 
 
A continuació, el Sr. Mudarra explica detalladament les modificacions realitzades al 
Pressupost d’ingressos i al de despeses que consten al document. 
 
El Sr. Écija pren la paraula i explica que, pel que respecta a Recursos Humans, es 
proposarà la regularització de les tasques de categoria superior, dels reparaments, i 
dels col·lectiu del grup A2 i caporals, i els tècnics informàtics. 
 
Diu que en aquest moment s’està negociant amb el Comitè de personal. 
 
Afegeix que, per altra banda, també s’està treballant en la valoració de llocs de treball, 
que ha dut a terme la Comissió de Valoració de llocs de treball que es va crear per 
Decret d’Alcaldia a l’anterior legislatura. Aquesta Comissió de Valoració és 
estrictament  tècnica, de tal manera que en la valoració no ha participat cap polític.  En 
tot cas, per efectuar aquesta valoració, la Comissió ha seguit el manual de la Diputació 
de Barcelona.  
 
El resultat de valoració dels llocs de treball efectuat per la Comissió es va traslladar al 
govern a l’abril de l’any passat i aquest ha adaptat de forma objectiva alguns llocs de 
treball per tal d’ajustar-los a la realitat i a l’organigrama. 
 
Les puntuacions obtingudes s’han lliurat al Sr. Pérez, com a representant dels grups 
de l’oposició en les Comissions Paritàries;  això no obstant, s’ofereix a tots els 
Regidors/es per explicar-les aquest tema. 
 
Finalitza reiterant que la part política no ha intervingut en les valoracions efectuades 
per la Comissió de Valoració i assenyala que al Ple es portaran per separat les 
propostes d’acord relatives al Pressupost i a la modificació de la RLT. 
 
El Sr. Mudarra pregunta als Regidors/es si tenen algun dubte, qüestió a compartir, 
explicació d’alguna partida concreta, etc. 
 
El Sr. Pérez realitza consulta en relació a la despesa per la permuta d’un terreny.  Li 
contesta el Sr. Ardila que diu que es tracta d’una permuta d’un terreny amb el Sr. 
Morte, al qual se li cedeix una part d’un terreny ubicat al costat de la rotonda de sortida 
de Cubelles (Avinguda Vilanova), i se li abonen les despeses. 
 
La Sra. Di-Stèfano pregunta respecte a la museïtzació del Safareig (15.000 €), i 
arranjament paisatgístic del Foix (15.000 €).  Contesta el Sr. Ardila que explica que al 
sarafeig s’instal·laran uns murals, amb fotografies antigues, de tal manera que es 
disposarà d’una exposició permanent com a reconeixement de les feines que es feien i 



         Exp. 01/2018 
Legislatura 2015-2019 

 

Plaça de la Vila, 1 – Tel. 93 895 03 00 – 08880 CUBELLES 
 

3 

de la gent que feia aquestes feines (fonamentalment dones). 
 
Pel que fa al Foix, el Sr. Hugué contesta a la Regidoria dient que les actuacions a 
realitzar en aquest àmbit seran les que decideixi el Pla de Gestió. 
 
El Sr. Pérez pregunta a què es correspon la partida de millora d’instal·lacions 
esportives.  Contesta el Sr. Mudarra que es tracta del cobriment de la pista exterior 
del poliesportiu. 
 
La Sra. Martínez consulta la partida prevista per zones verdes.  El Sr. Hugué respon 
que està previst posar en ordre les diverses zones verdes del municipi (Plaça 
Catalunya del Barri Marítim, zona del Condis, zones verdes de La Gaviota, Mas 
Trader, etc.). 
 
La Sra. Soler pregunta en relació a la partida d’aigües residuals.  El Sr. Hugué 
contesta que es tracta del Projecte de l’estació de bombament del Foix;  s’ha fet un 
pre-estudi d’impacte ambiental per part del Departament de Medi Natural, i es donarà 
una solució tècnica d’enginyeria consensuada amb l’ACA.  Un cop redactat el projecte 
executiu es durà a terme la licitació per un import aproximat de 1.500.000 € (L’ACA es 
farà càrrec del 25% de l’import).  Entenc que l’increment de la capacitat de bombament 
conjuntament amb l’arribada d’un cabdal menor d’aigua (amb la instal·lació d’un dipòsit 
de pluvials al carrer Millera i a l’avinguda del Terme), no es produiran els 
sobreseïments de pluvials. 
 
I sense cap més assumpte a tractar, s’aixeca la sessió quan són les 21:00 hores. Com 
a secretària en dono fe. 
 

La Secretària  L’Alcaldessa Presidenta 
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