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EXTRACTE DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE 19 DE MARÇ  
DE 2013 ADAPTADA A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 DE DESEMBRE, DE 
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD) 
 
A Cubelles, el dia 19 de març de 2013, a les 20:03 hores, i prèvia convocatòria, es 
reuneixen a la sala d’exposicions del CSIDE, segons acord de Ple de data 19 de maig 
de 2008, sota la presidència de l’Alcaldessa Presidenta, Sra. Mònica Miquel i Serdà, 
els membres següents: 
 
- Sra. Maria Lluïsa Romero Tomás, 1a Tinenta d’alcalde 
  
- Sra. Noemí Cuadra Soriano 2a Tinenta d’alcalde 
 
- Sra. Ana Maria Martínez Gallemí, 3a Tinenta d’alcalde 
 
- Sra. Lídia Pàmies i Etaix, 4a Tinenta d’alcalde 
 
-  Sr. Francesc Xavier Grau Roig, 5è Tinent d’alcalde 
 
-  Sr. Narcís Pineda Oliva, regidor d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida 
 
- Sr. Pere Lleó Gelabert, regidor d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida 
 
-  Sr. José Manuel Écija Albalate, regidor del Grup Municipal Socialista 
 
- Sr. Antoni Miquel Lara Torres, regidor de Convergència i Unió 
 
-  Sra. Rosa Montserrat Fonoll Ventura, regidora d’Unitat Cubellenca-Reagrupament 
 
-  Sr. Josep Maria Hugué Oliva, regidor d’Unitat Cubellenca-Reagrupament 
 
-  Sr. José Manuel Ardila Contreras, regidor d’Unitat Cubellenca-Reagrupament 
 
-  Sr. Xavier Baraza Sánchez, regidor d’Unitat Cubellenca-Reagrupament 
 
- Sra. Joana Navarrete Jiménez, regidora del Partit Popular de Catalunya 
 
-  Sr. Luis Francisco Alamán i Catalán, regidor del Partit Popular de Catalunya 
 
-  Sra. Noemí Boza Cano, regidora del Partit Popular de Catalunya 
 
Actua com a secretària la Sra. Carme López-Feliu i Font, Secretària General de la 
Corporació. 
 
Hi assisteixen també, la Sra. Rosa Mª Almirall i Domènech, Interventora de la 
Corporació i el Sr. Marc Antoni Balanza Grimaldo, tècnic mig de gestió. 
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ORDRE DEL DIA 
 
I. APROVACIÓ D’ACTES 
 
1.1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
DE 19 DE FEBRER DE 2013 
 
La Sra. Fonoll demana que es revisi l’àudio perquè afirma que a la intervenció que 
figura al tercer paràgraf de la pàgina 40 va matisar que es van equivocar, però que no 
és el mateix veure un projecte virtual que real, per la qual cosa es transcriu de forma 
literal la seva intervenció, que diu així : 
 
La Sra. Fonoll diu de forma literal : “El que no es creu ningú és que el cost sigui zero, 

segurament que serà veritat si ho diu vostè, perquè no pot mentir, però és que ningú 

s’ho creu; Que sigui veritat? Segurament sí. UC va aprovar aquest projecte, 

evidentment, però quan veus que una cosa no té el resultat esperat doncs rectifica a la 

tercera pilona, no a la que fa número 100. Clar que vam aprovar aquest projecte, en 

cap moment ho hem negat, però també vam veure que ens vam equivocar tots al 

aprovar-lo, perquè la cosa no ha funcionat.” 

 

Es sotmet a votació l’acta i s’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació, 
amb l´anterior esmena. 
 
II. PART INFORMATIVA 
 
2.- INFORMACIONS DE PRESIDÈNCIA 
 
2.1. L’Alcaldessa informa que s’ha rebut escrit de data 21 de febrer de 2013 del 
Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya conforme s´ha rebut 
notificació de l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament de Cubelles del 18 de setembre 
de 2012 manifestant el rebuig al projecte de l’anomenada Llei de Millora de la Qualitat 
Educativa (LOMCE) i en defensa de l’escola catalana, i que s’ha tramès còpia de 
l’acord  al Departament d’Ensenyament. 
 
2.2. L’Alcaldessa informa que s’ha rebut escrit de data 5 de març de 2013 del 
Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya conforme han rebut 
notificació de l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament de Cubelles el 18 de desembre 
de 2012 en relació a la moció per demanar la continuïtat del finançament del servei 
local de teleassistència i que s’ha tramès còpia de l’acord  al Departament de Benestar 
Social i Família. 
 
2.3. En relació al compliment dels terminis de pagament previstos a la Llei 15/2010 de 
5 de juliol, l’Alcaldessa informa que, analitzades les dades que resulten de la 
comptabilitat municipal corresponents al quart trimestre del 2012, el número de 
factures comercials pendents de pagament a 31 de desembre del 2012 és de 55 amb 
un import total de 790.997,82 €. 
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Els membres del Ple municipal en resten assabentats.  
 
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 núm.  946 a  965 de l’exercici 2012 i 120 a 183 de 
l’exercici 2013 de la legislatura 2011-2015. 
 
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 Decrets núm. 108/2013 i 142/2013, pels quals es 
resol temes de personal.  
 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats.  
 
III. PART RESOLUTIVA 
 
ALCALDIA/PRESIDÈNCIA  
 
5.- RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 158/2013, DE 
25 DE FEBRER , PEL QUAL ES DESIGNA REPRESENTANT MUNICIPAL A LA 
SRA. M. LLUÏSA ROMERO I TOMÀS EN LA COMISSIÓ DE SELECCIÓ DEL 
DIRECTOR/A DELS CENTRES EDUCATIUS DEPENDENTS DEL DEPARTAMENT 
D’ENSENYAMENT 

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 12 de març de 2013 
 
Es proposa al Ple Municipal l’adopció del següent  
 
ACORD 
 
Primer.- Ratificar el Decret de l’Alcaldia núm. 158/ 2013,  de 25 de febrer, següent:  
 
“DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 158 / 2013 
 
El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya aprova la Resolució 
ENS/3009/2012, de 14 de desembre, per la qual es convoca concurs de mèrits per 
seleccionar el director o directora dels Centres Educatius dependents del 
Departament d’Ensenyament. 
 
La Secretaria dels Serveis Territorials a Barcelona Comarques del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, mitjançant escrit rebut via mail, 
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demana que aquest Ajuntament comuniqui la persona designada com a representant 
de l’Administració local a la comissió de selecció del director/a dels centres públics. 
 
La Sra. Ma. Lluïsa Romero i Tomàs és la regidora de l’Àrea de la Ciutadania i 
Societat i és responsable, entre d’altres, de la regidoria d’Ensenyament. 
Per tot això, 
 
HE RESOLT 
 
Primer.- Designar representant municipal a la Sra. Ma. Lluïsa Romero i Tomàs amb 
NIF 38.054.138V en la comissió de selecció del director/a dels centres educatius 
dependents del Departament d’Ensenyament. 
 
Segon.- Notificar aquesta resolució a la regidora designada, a la regidoria 
d’Ensenyament i als Serveis Territorials a Barcelona Comarques mitjançant l’adreça 
electrònica secretaria com.educacio@gencat.cat, d’acord amb les seves directrius. 
 
Tercer.- Ratificar aquest nomenament en el proper Ple de la corporació 

 

El Sr. Baraza diu que UC-Reagrupament s’hi abstindrà perquè es tracta, diu, d’una 

decisió de l’equip de govern. Seguidament demana conèixer els criteris que adoptaran, 

tant la regidora designada com l’equip de govern, quant als projectes educatius que 

presentaran a l’Institut Cubelles. 

 

La Sra. Romero explica que mirarà que sigui un institut obert a totes les activitats que 

pugui haver dins el propi Ajuntament, com per exemple els cursos de català, els graus 

o les proves d’accés i que també valorarà el tema de les reunions amb les famílies i 

com accepten els tutors les demandes dels alumnes. 

 

El Sr. Baraza diu de forma literal: “Li agraeixo les explicacions, Sra. Romero, però a 

nosaltres el que ens preocupa especialment és el posicionament que agafi l’equip 

directiu enfront del cicle formatiu de grau superior en energies renovables, evidentment 

és un punt clau i de molta importància, i l’equip directiu que estigui al capdavant hauria 

de recolzar-ho des del primer dia, i entenem que l’equip de govern ha de recolzar 

aquell candidat que aposti clarament per aquest així com altres factors com pot ser el 

projecte “Onada” o el tema de la col·laboració que ja es va iniciar al seu moment en 

aquest Institut de cara a disposar d’aules per a, com vostè deia, els cursos d’accés als 

cicles formatius de grau mitjà, superior si arribés el cas així com català. Moltes gràcies” 

 

La Sra. Romero respon de forma literal : “Gràcies a vostè” 

 

Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per 10 vots a favor (4 d’ICV-EUIA, 3 del 

PSC, 2 de CIU i 1 d’EC-FIC), cap vot en contra i 7 abstencions ( 4 d’UC-

Reagrupament i 3 del PPC). 
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6.- MANIFEST AMB MOTIU DEL 8 DE MARÇ DE 2013 DIA INTERNACIONAL DE 

LES DONES 

 

Aquest 8 de març, Dia Internacional de les Dones, les dones i homes compromesos 

amb la igualtat hem de recordar que cal un fort compromís dels governs locals i de la 

ciutadania amb la igualtat d’oportunitats entre els ciutadans i les ciutadanes als 

municipis. Reivindiquem que aquests compromisos han d’anar acompanyats d’accions 

en pro de la igualtat i la conciliació per part d’altres Administracions supralocals i dels 

agents econòmics i socials existents. Reivindiquem que són imprescindibles els 

recursos econòmics de totes les administracions per fer possible ciutats amb igualtat 

real. 
 
Les discriminacions en l’àmbit laboral, en l’obtenció de prestacions socials com la de 

viduïtat i de jubilació, en la imatge que s’ofereix en els mitjans de comunicació, en el 

repartiment del treball domèstic, són injustícies presents que tenen les seves 

conseqüències més extremes en la feminització de la pobresa i la violència masclista. 

Malgrat els avenços fets, aquestes discriminacions encara existeixen en els nostres 

pobles i ciutats. 
 
Volem aixecar la veu per dir que, davant la situació de crisi global, s’estan aplicant 

mesures que vulneren els drets de les dones i la seva dignitat com a dones 

treballadores, alhora que repercuteix negativament fent retrocedir en aspectes 

relacionats amb la coresponsabilitat en les tasques de sosteniment de la vida, dins i 

fora de la llar. 
 
Volem reivindicar, avui més que mai, l’esperit primigeni del 8 de març i el 

reconeixement de totes les dones que, d’una manera visible o invisible, han contribuït 

a l’avenç dels drets dels quals gaudim les dones. En aquesta data tan significativa, 

exigim la necessitat d’avançar en l’equitat de gènere, fent polítiques actives per 

eliminar les desigualtats, garantint i ampliant els drets de les dones amb l’objectiu 

d’una ciutadania plena, igualitària i democràtica. 
 
Volem una Catalunya i un món cohesionat, solidari, lliure de patriarcat, sense 

violències i sense discriminacions per raó de sexe, amb una valoració de tots els 

treballs, també el no remunerat, amb una igualtat laboral efectiva, on es reconeguin i 

s’atenguin les aportacions i les necessitats de les dones; en definitiva una Catalunya 

on els espais públics i privats, els horaris, els serveis i les normes que ens condicionen 

la vida, s’organitzin afavorint el repartiment de les tasques i les oportunitats entre 

homes i dones. 

 

Aquest 8 de març volem recordar i fer un homenatge a totes aquelles dones i homes 
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que, al llarg de la història i a tots els països del món, han lluitat contra les 

discriminacions per raó de sexe i han estat un exemple i un referent per la lluita dels 

Drets de les Dones i la igualtat. Aquest 8 de març, renovem el nostre compromís actiu 

en el treball diari per tal d’aconseguir unes ciutats i un món sense discriminacions, 

lliure de patriarcat i de sexisme. 

 

Per això, volem recordar que per acabar definitivament amb aquestes discriminacions 

cal que les dones s’empoderin i siguin presents a tots els espais de decisió, de 

manera normalitzada, en la mateixa proporció que estan presents en la societat. 

Sense aquesta presència, totes les polítiques d’igualtat seran parcials i insuficients. La 

plena participació de les dones en condicions d’igualtat en totes les esferes de la 

societat, inclosa la participació en els processos de presa de decisions i l’accés al 

poder, és fonamental per a la consecució de la igualtat, el desenvolupament i la pau. 
 
Instem el desplegament total de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la 

Igualtat Efectiva de Dones i Homes, d’on es recull que els poders públics han d’establir 

mesures que assegurin la conciliació de la feina i la vida personal i familiar de les 

dones i dels homes. 
 
Demanem la modificació respecte la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local 

necessària perquè un càrrec electe pugui exercir el dret de votar en cas de permís per 

maternitat o paternitat o per baixa per malaltia greu, perquè considerem que és una 

mesura concreta que pot afavorir la presència de dones en espais de decisió en 

igualtat de condicions i la conciliació de la vida familiar amb la participativa. 
 
Per això, la ciutadania, els partits, les associacions i els ens locals, han de 

comprometre’s en aquests objectius: 
 

▪ Implementar accions transversals amb tots els àmbits de la ciutat per tal de 

garantir unes relacions entre els gèneres lliures de sexisme.   
▪ Fomentar l’associacionisme i la participació de les dones i homes que treballin 

per la igualtat de gènere.   
▪ Augmentar el pes de les dones en els espais de participació en els ens locals, 

promocionar els consells de participació i garantir que les dones no quedaran 

excloses en cap espai.   
▪ Que les associacions vetllin per la presència de dones al seu sí a tots els 

nivells, inclosos els de decisió.   
▪ Donar el màxim suport a les polítiques locals transversals per a la igualtat 

d’oportunitats i drets de les dones, liderades per regidories de les dones o 

d’igualtat de gènere, dotant-les d’infraestructures i recursos.  

▪ Aprofundir en la democràcia paritària.   
▪ Vetllar perquè sigui efectiva la decisió de les dones respecte als seus drets 
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reproductius i sexuals.  

 

Un cop més, en el Dia Internacional de les Dones, amb tots aquests compromisos 

volem recordar que queda molt per fer i que els municipis han de ser construïts per 

homes i dones, des de la igualtat d’oportunitats i el respecte a la diversitat i que totes 

les Administracions han de dotar dels recursos suficients per fer-ho possible. 

 

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

REGIDORIA DE GOVERNACIÓ I SEGURETAT CIUTADANA 

 
7.- APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DEL REGLAMENT D’ATORGAMENT 

D’HONORS, GUARDONS I DISTINCIONS DE LA POLICIA LOCAL DE CUBELLES 

 
Atesa la necessitat de tenir un Reglament d’atorgament d’honors, guardons i 
distincions de la Policia Local d’aquest municipi. 
 
Atès l’article 45 de la Llei 16/1991 de 10 de juliol, de les policies locals, que estableix la 
possibilitat que s’atorguin honors, distincions i recompenses als Policies Locals en 
determinats supòsits o circumstàncies, disposant que seran els reglaments específics 
dels cossos de cada Policia Local els que regularan quin serà el seu règim 
d’atorgament. 
 
Vist l’informe emès pel cap de la Policia Local amb data 8 de març de 2013. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de data 12 de març de 2013. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
Primer. Aprovar inicialment el Reglament d’atorgament d’honors, guardons i 
distincions de la Policia Local de Cubelles, que s’adjunta com annex al present acord 
formant-ne part a tots els efectes. 
 
Segon. Obrir període d’informació pública pel termini de trenta dies, mitjançant 
anuncis al Butlletí Oficial de la província, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
i al tauler d’anuncis de la Corporació, durant els quals es podran presentar 
reclamacions i/o suggeriments. 
 
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions 
i/o suggeriments, els acords adoptats es consideraran definitivament aprovats sense 
necessitat d’acord exprés.   
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Tercer. Publicar íntegrament el Reglament d’atorgament d’honors, guardons i 
distincions de la Policia Local de Cubelles un cop hagi estat aprovada definitivament, 
en el Butlletí Oficial de la Província i anunci indicatiu en el DOGC, no entrant en vigor 
fins que no s’hagi acomplert el termini establert a l’article 65.2 de la Llei 7/1985 de 2 
d’abril. 
 

El Sr. Lara explica la proposta i el contingut del Reglament. 

 

La Sra. Navarrete diu que ens hem de felicitar perquè aquest Reglament hagi arribat al 

Ple municipal; que es tracta d’un tema que prové del propi cos de la Policia i que ja 

s’estava treballant quan ella mateixa era regidora de Governació i Seguretat 

Ciutadana. 

 

La Sra. Fonoll diu que des d’UC-Reagrupament volen reconèixer la tasca que du a 

terme la Policia Local de Cubelles per la seva eficiència i  professionalitat i afegeix que 

donaran ple suport a la proposta. 

 

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

8.- ALTRES TEMES 
 
8.1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LES OPERACIONS DE 
DELIMITACIÓ AMB ELS TERMES MUNICIPALS DE CUNIT (BAIX PENEDÈS) I 
CASTELLET I LA GORNAL (ALT PENEDÈS). 

 
El Ple de l’Ajuntament de data 20 de juny de 2005 va aprovar el nomenament dels 
membres de la Comissió municipal de delimitació territorial. Posteriorment, amb 
l’assessorament del Servei de Delimitacions Territorials es va procedir a la signatura 
de vàries actes de les operacions de delimitació del terme municipal en el límit amb els 
municipis de Cunit (Baix Penedès) i Castellet i la Gornal (Alt Penedès). 
 
En data 3 d’abril de 2006 es va signar l’acta d’operacions de delimitació entre els 
termes municipals de Cunit i Cubelles, per part dels responsables polítics, tècnics i 
fedataris de tots dos Ajuntament, a més a més, del Cap del Servei de Demarcacions 
Territorials de la Generalitat de Catalunya. 
 
L’Ajuntament de Cunit va aprovar l’acta de les operacions de delimitació entre els 
termes municipals de Cunit i Cubelles, mitjançant acord de Ple de data 26 de febrer de 
2006, d’acord amb la documentació gràfica que s’adjunta. 
 
En data 22 de febrer de 2007 es va signar l’acta d’operacions de delimitació entre els 
termes municipals de Castellet i la Gornal i Cubelles, per part dels responsables 
polítics, tècnics i fedataris de tots dos Ajuntament, a més a més, del representant del 
Servei de Demarcacions Territorials de la Generalitat de Catalunya. 
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L’Ajuntament de Castellet i la Gornal va aprovar l’acta de les operacions de delimitació 
entre els termes municipals de Castellet i la Gornal i Cubelles, mitjançant acord de Ple 
de data 15 de març de 2007, d’acord amb la documentació gràfica que s’adjunta. 
 
Atès que la tramitació de les actes de les operacions de delimitació per part de 
l’Ajuntament de Cubelles no es van resoldre, essent doncs la única documentació 
relativa a la delimitació del terme municipal, la que s’inclou a les actes de delimitació 
del terme de l’any 1913 i de l’any 1889. 
 
Vist l’informe emès pel cap dels serveis tècnics i arquitecte municipal i el tècnic de 
gestió urbanística núm. 1.1. 01.2013 de data 12 de març de 2013 i vist l’informe de la 
secretària general núm. 3/13 de 14 de març de 2013. 
 
Vist el que estableix el Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la 
constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals 
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya. 
 
Vistos els articles 12.3, 19, 25, 27.3.c, 28.1, 114.2.c, 179.1.b i 184.1 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, i els articles 47.2.c, 48 i 50.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, aquesta regidoria proposa al Ple l’adopció del 
següents: 
 
ACORDS 
 
Primer.- Aprovar les actes de les operacions de delimitació territorial, amb els seus 
documents complementaris, entre els termes municipals de Cubelles i Cunit, de data 3 
d’abril de 2006, i Cubelles i Castellet i la Gornal, de data 22 de febrer de 2007. 
 
Segon.- Notificar el present acord al Departament de Governació i Relacions 
Institucionals, als efectes previstos a l’article 32 i ss. del Decret 244/2007, de 6 de 
novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de 
les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord als Ajuntaments de Cunit i Castellet i la Gornal. 
 
Es sotmet a votació la urgència de la proposta i s’aprova per 10 a favor (4 d’ICV-
EUIA, 3 del PSC, 2 de CIU i 1 d’EC-FIC) 3 vots en contra (3 del PPC) i 4 abstencions 
(4 d’UC-Reagrupament). 
 

La Sra. Romero explica la proposta i els antecedents de l’expedient. 

 

La Sra. Navarrete considera que s’hauria de parlar amb els veïns afectats i conèixer la 

seva opinió; per aquest motiu, i perquè no han rebut la informació amb anterioritat al 

Ple, explica que el PPC s’hi abstindrà. 

 

http://municat.gencat.cat/upload/normativa/decret_244_2007.pdf
http://municat.gencat.cat/upload/normativa/decret_244_2007.pdf
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La Sra. Fonoll exposa que la primera trobada que van tenir amb la Sra. Romero va ser 
el 24 de gener d’enguany, on els va assegurar que els municipis colindants ja ho 
havien passat pel Ple, per aquest motiu van demanar les actes, que els han arribat 
ara, diu, a les mans; que la Sra. Romero els va informar que aquesta part que ens 
prenien del nostre terme municipal, corresponent a la urbanització La Gaviota, era pel 
tema de la dessaladora, però que també els va comentar que era una actuació que no 
es faria mai i suposa que, ara, recuperar-la seria molt complicat. Seguidament, 
comenta que l’informe tècnic proposa reunions amb els tècnics dels altres Ajuntaments 
abans de portar-ho al Ple i creu que no s’han dut a terme. També demana saber si 
existeix un document d’acords entre els municipis de Cubelles i Cunit. Per tot l’exposat 
el vot del seu partit serà d’abstenció. 
 
La Sra. Romero explica que a la Junta de Portaveus el cap dels Serveis Tècnics els va 
comentar que tenien tota la documentació a la seva disposició per a poder consultar-la 
i afirma que s’han mantingut les reunions amb els altres Ajuntaments a les que feia 
referència la Sra. Fonoll. Afegeix que el tema de la dessaladora va ser posterior a la 
delimitació del terme. 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per 10 a favor (4 d’ICV-EUIA, 3 del PSC, 2 
de CIU i 1 d’EC-FIC) 3 vots en contra (3 del PPC) i 4 abstencions (4 d’UC-
Reagrupament). 
 
IV. PART DE CONTROL 
 
9.- MOCIONS  
 
No n’hi ha 
 
10.- ALTRES MOCIONS 
 
No n’hi ha 
 
11.- PRECS I PREGUNTES 
 
Precs  del grup municipal del PPC 

 

1.- La Sra. Boza explica que al mes de febrer va ser convidada a la creació de la 

comissió del “Micròfon d’Or” i que per motius professionals es va excusar.  Pregunta si, 

pel fet d’excusar-se a una reunió, ja queda exclosa del procés. Seguidament, prega si 

interessa un diàleg obert i de consens amb l´oposició, que es reconsiderin els 

processos per a la creació de comissions. A continuació, prega a la Sra. Cuadra, 

regidora del Departament de Comunicació, que de la mateixa manera que la Sra. 

Boza, ex-regidora d´aquell Departament, va tenir en consideració el convidar-la com a 

jurat dels “Premis Participa”, que reconsideri el valorar les seves propostes.  
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2.- La Sra. Boza explica que a la darrera publicació de la revista “Cubelles Comunica” 

quan es tracta sobre la nova composició de l’Ajuntament de Cubelles, es fa esment a 

“Els membres de Govern”, mentre que a la publicació anterior, quan el PPC formava 

part del govern, en la revista en la que tractaven el mateix tema, s’informava sobre 

“tots els membres del Consistori”.  La Sra. Boza prega que rectifiquin la seva acció a la 

publicació, i comenta que no hi ha motiu per excloure als membres que formen part de 

l´oposició, donat que també són membres del consistori. 

 

La Sra. Cuadra explica que quan es va iniciar com a regidora del Departament 

de Comunicació i Premsa, es va reunir amb la directora de Ràdio Cubelles i, 

entre d’altres temes, van tractar el fet que l’any passat no es celebrés el sopar i, 

per tant, no es va entregar el Micròfon d’Or, i es va exposar si aquest any es 

realitzaria; continua explicant que no trobava cap impediment, seguint els 

mateixos criteris que s’havien seguit anteriorment, i tal com es va exposar al 

PAM.  Afegeix que en aquella reunió es van exposar les persones que es 

convidarien i la Sra. Boza era una d’elles; que el procés a seguir era fer una 

comissió, amb tots els membres convidats, en la qual cadascú aportés 

propostes, debatre-les i, a partir d’aquí decidir.  Explica, que el fet de no assistir 

a la reunió no significava que no pogués aportar propostes - ja que s’haguessin 

tingut en consideració -, fet que no va fer cap membre que es va excusar.  

Finalment, convida la Sra. Boza o, qualsevol altre regidor, que si té alguna 

proposta li faci arribar i la tindria en consideració, de cara a propers anys. 

 

La Sra. Boza contesta que no demanava una descripció del procés, sinó que 

pregava que el procés no és el correcte, donat que es convidava a membres i 

si no podien assistir a la comissió quedaven exclosos del procés, i per això 

considera que el procés és incorrecte. 

 

La Sra. Cuadra contesta que per la Sra. Boza el criteri és incorrecte, però pel 

govern no. 

 

El Sr. Ardila comenta que ell forma part de la Comissió, no com a membre de 

l’oposició sinó com a ex-regidor del Departament de Comunicació, durant el 

període 2000-2003.” 

 

Preguntes del grup municipal del PPC 

 
1.- La Sra. Boza pregunta: Quin és el motiu pel qual s’ha prescindit dels serveis d’un 
dels professionals de Radio Cubelles i del Departament de Comunicació? Donat la 
continuïtat dels projectes, com és que es prescindeix de la persona que havia de 
liderar aquest projecte?  
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2.- La Sra. Boza pregunta: Té el govern intenció de portar a terme el projecte de TV 
Cubelles, canal de televisió local on-line, una de les seccions plantejades per l’anterior 
govern per fer durant la legislatura? En cas afirmatiu, com ho faran? Amb quin cost? 
Quins proveïdors? 
 
3.- La Sra. Boza pregunta: Quan pensen posar en marxa la comissió de participació 
que amb tanta exigència i celeritat va demanar l’actual regidor de Participació 
Ciutadana, i l’anterior govern es va comprometre en posar en marxa,? O es que ara 
que està al govern ja no és prioritari?  En cas que estigui prevista, en quines dates? 
 
4.- La Sra. Boza pregunta: En cas que sigui prioritat real la participació, quan està 
previst convocar de nou els premis “Cubelles Participa”, pel reconeixement de 
l’activitat associativa del nostre municipi? Se li vol donar continuïtat a aquest projecte?  
Com el PSC va renunciar a formar part del jurat i el Sr. Grau no va assistir a cap reunió 
referent al projecte, desconeixem la seva voluntat i agradaria, des del PPC, saber ja 
que va ser una iniciativa tan valorada per la resta de grups, si es durà a terme aquest 
any. 
 

El Sr. Grau explica, quant a la creació de les comissions de participació 
ciutadana, que el govern té el compromís de posar en marxa un marc de 
constitució dels consells municipals de participació en diversos àmbits, entre 
ells la participació ciutadana, les dones, la gent gran i alguna modificació dels 
consells de participació en l’Àrea de Dinamització Econòmica.  Continua 
explicant que l’estratègia tècnica i política és a partir de l’elaboració i l’aprovació 
de la legislatura del Pla estratègic de participació ciutadana; que s’han reunit 
amb algunes entitats que així ho han demanat, que proposaven i s’interessaven 
per la creació del consell de la vila, assessorats amb els tècnics de 
l’Ajuntament de Cubelles i els de la Diputació de Barcelona. Finalment, exposa 
que  plantejaran posar en marxa un marc comú entre els departaments per 
l’impuls dels consells municipals, per aconseguir una estructura similar de 
participació de grups polítics, responsables tècnics i d’entitats, associacions del 
sector i veïns interessats. 
 
El Sr. Grau, referent als premis “Cubelles Participa”, explica que el govern 
prendrà una decisió col·legiada compartida per tots els grups polítics, 
independentment de la seva opinió personal al respecte.  Continua dient que la 
seva responsabilitat com a regidor és doble: fer l´avaluació tècnica del procés 
del projecte “Cubelles Participa”, independentment de la decisió a nivell polític 
del PSC, i que un cop feta aquesta valoració l’exposaran al govern i a la resta 
de grups polítics, i que la proposta serà compartir i intentar arribar a un acord 
sobre aquest projecte; per concloure, diu que es compromet a impulsar aquest 
estudi i el compromís a què s’arribi. 

 
1.- La Sra. Navarrete pregunta: Pensen netejar els ponts que creuen la carretera? 
 
2.- La Sra. Navarrete pregunta: Per quan està prevista la catalogació? O és que 
aquesta catalogació s’està fent a base de decret o catalogacions en coberta? Fa 
referència al Decret d’alcaldia núm. 180/2013. 
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3.- La Sra. Navarrete formula una pregunta adreçada a la regidora de Serveis Socials: 
Pot dir a quan ascendeix el conveni signat amb el Consell Comarcal del Garraf pel 
període 2013? 
 
Preguntes del grup municipal d’UC- Reagrupament 

 
1.- La Sra. Fonoll pregunta: Han solucionat el tema de l’enllumenat de la zona de la 
Mota i Santa Maria? 
 
2.- La Sra Fonoll pregunta: Quin és el cost total del Carnaval, amb detall de totes les 
factures i les despeses? 
 
3.- La Sra. Fonoll pregunta: L’any passat la brigada municipal va participar a 
l’adequació de les carrosses de Reis junt amb l’empresa que realitzava el servei, 
KUIKDEMIR ESDEVENIMENT, i des del Departament de Festes i Tradicions i la 
brigada es va arribar al compromís, cara els següents anys, que la brigada realitzaria 
aquest servei - ja que està prou capacitada i suposaria un estalvi importat-, per això, 
pregunta:  En què ha participat la brigada municipal en l’adequació de les carrosses de 
Reis d’aquest any? Per què no s’ha dut a terme aquest compromís?  
 
4.- La Sra. Fonoll pregunta: Quin és el cost total de la Xatonada d’aquest any? I el 
desglossament total de les factures dels participants? Quin va ser el criteri que es va 
seguir a l’elecció del jurat? Donat que en convocatòries anteriors hi havia participat 
algun membre de l’oposició, i aquest any no, i consideren que mai havia estat tan 
polititzada com aquest any, pregunta: quin a estat el motiu per aquest canvi tant 
brusc? 
 
5.- La Sra. Fonoll pregunta: S’iniciarà al setembre del 2013 el Projecte del Cicle 
Formatiu de Grau Superior en Energies Renovables, projecte impulsat per l’anterior 
govern? Es durà a terme al municipi de Cubelles? Donada la informació rebuda, 
segons la qual el primer curs començarà a la UPC de Vilanova, és certa aquesta 
informació? Prega que no permetin aquest fet, donat que és un projecte molt positiu 
pel municipi. 
 
6.- La Sra. Fonoll pregunta: Al Govern inicial, en els seus 10 punts de prioritat tenien 
la realització de l’auditoria de comptes, la Sra. alcaldessa segueix sempre l’ordre de 
prioritats? Quan pensen presentar l’auditoria de comptes? Quins problemes s’està 
trobant a la Regidoria d’Hisenda per no haver-ho presentat encara? 
 
7.- La Sra. Fonoll pregunta: Com és que encara no està publicada l’oferta de places 
pel proper curs 2013-2014 per a les llars d’infants?  És cert el comentari que ha sortit 
des de la Regidoria d’Hisenda, segons el qual hi ha la intenció de tancar la llar 
d’infants l’Estel?  Poden confirmar aquest fet?  La Sra. Fonoll demana que aquesta 
resposta es respongui al mateix Ple i que consti en acta, donada la repercussió que ha 
suposat pels ciutadans. 
 



  Exp. 1.2.1.1  3/13 

  Legislatura 2011-2015 

 

14 

 

8.- La Sra. Fonoll pregunta: Quina és la política de preus públics que seguiran per 
aquest curs? Han valorat l’impacte que una pujada desmesurada de preus pot tenir 
sobre la matrícula? 
 
9.- La Sra. Fonoll pregunta: El Sr. Baraza, ex-regidor del Departament 
d’Ensenyament, tenia previst pujar els preus públics de les llars d’infants amb l’objectiu 
d’ajustar costos i reduir l’impacte de les retallades fetes des de la Generalitat  sobre  
les llars d’infants.  Podrien informar com està aquest tema? 
 
10.- La Sra. Fonoll diu que el passat dia 25 d’octubre de 2012, la llar d’infants La 
Draga va patir una inundació a causa d’unes importants pluges al municipi.  Aquest fet 
va comportar una sèrie d’accions, com a més destacable, el canvi del parquet, amb un 
cost estimat d’uns 20.000 €; aquesta actuació és va dur a terme de tipus correctiu, 
amb un clar objectiu de tornar a la normalitat, però no és la solució definitiva; la Sra. 
Fonoll exposa que la solució seria arreglar el sistema d’evacuació d’aigües del barri 
Bardají, i en especial a la zona on està ubicada la llar, i comenta que fa unes setmanes 
va estar a punt de passar el mateix, degut a unes pluges lleus. Per això, pregunta:  
Què s’hagués fet en cas d’una nova inundació a la llar d’infants? S’hagués tornat a 
canviar el parquet amb el mateix cost de 20.000€, més les hores que van consumir els 
treballadors de la brigada? Quan es pensa solucionar l’origen del problema? Quan es 
duran a terme les actuacions per evitar les inundacions d’aquesta zona i, per tant, 
l’entrada d’aigua de la llar d’infants?.  La Sra. Fonoll prega al Sr. Lleó que dimiteixi i fa 
esment a que la seva actuació és nefasta degut a aquest fet i a les obres del Nucli 
Antic, entre d’altres. 
 
11.- La Sra. Fonoll diu que torna a formular la mateixa pregunta que al ple del mes de 
gener va plantejar el Sr. Baraza i al mes de febrer la Sra. Navarrete, respecte la 
rehabilitació dels safareigs. Comenta que els van informar que l’empresa que 
realitzava aquest projecte “APARELLADORS, LONGARES”, va tancar, i llegeix 
literalment la resposta: ”En un primer moment l’arquitecte municipal es va posar en 
contacte amb els redactors (aparelladors **** i altres) del primer projecte de reparació 
dels safareigs, per a què procedissin a fer el projecte modificat atenent les indicacions 
dels arquitectes municipals (bàsicament atendre les indicacions del Pla de Catàleg que 
no s’havia tingut en compte pels aparelladors contractats per una altra regidoria en 
l’anterior legislatura). Aquests van contestar indicant que ja no podien encarregar-se 
doncs l’empresa havia tancat. Per aquest motiu, es va decidir encarregar aquesta 
modificació a l’arquitecte ****, habitual col·laborador en projectes de l’Ajuntament de 
Cubelles.”  
 
Seguidament,  pregunta quins altres projectes han assignat a aquest col·laborador 
habitual del govern? Col·labora altruistament? Es podria considerar que aquest 
arquitecte és el que farà a partir d’ara els projectes del seu govern? 
 
A continuació continua llegint la resposta: “Al tractar-se d’un contracte menor i no 
disposar de partida pressupostària per no haver-se aprovat el pressupost 2012, se li va 
fer un encàrrec verbal per part de la màxima responsable de la regidoria d’urbanisme 
en absència de cap de serveis tècnics al juliol de 2012.”  I pregunta: podrien informar 
de quins altres projectes han signat amb aquest arquitecte? És lícit fer un contracte 
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verbal que pot arribar a constar uns 200.000€ a la Corporació? Poden confirmar si hi 
va haver licitació per aquest contracte? 
 
12.- La Sra. Fonoll pregunta: Per quin motiu s’han eliminat les quatre places 
d’aparcament de motocicletes del Passeig Narcís Bardají, concretament les que hi 
havia davant del Casal d’Avis de la Caixa Penedès? Comenta que s’han col·locat cinc 
a la plaça de la Font i cinc més davant del Centre Social, quedant així només deu 
places d’aparcament per a motocicletes al casc antic, perdent d’aquesta manera deu 
places de les vint que hi havia abans de començar les obres.  Han pensat en l’època 
d’estiu? 
 
13.- La Sra. Fonoll diu que hi han quinze instàncies pendents de respondre’s des del 
mes de novembre de 2012, que només s’han respost tres, i destaca que les mes 
importats per UC-Reagrupament són les del casc antic, que – diu - no s’han contestat, 
per això pregunta: per quin motiu no s’han contestat aquestes instàncies? 
 
14.- La Sra. Fonoll pregunta: Amb motiu de les obres al casc antic, UC-Reagrupament 
presentà instàncies per mantenir una reunió amb el regidors i sol·licitar que es 
mantinguessin els passos de vianants, ja que considera que no compleixen amb la 
normativa vigent i que es treguin les pilones de formigó.  Fa esment al comunicat 
adreçat als ciutadans, signat pel Sr. Lleó, en el qual s´informa que abans del 15 de 
febrer estarien reemplaçades les pilones baixes; continua exposant que degut a 
aquestes pilones, molts ciutadans han patit accidents, i afegeix:  No se n’adonen que 
aquesta no és la voluntat del poble? Comenta que al Ple de febrer el Sr. regidor els va 
dir que tenia la intenció de reunir-se amb l’enginyer per tractar aquest tema, entre 
d’altres.  Com que la situació no ha canviat, pregunta: han pensat si algun dia passa el 
que no ha de passar? És conscient del que aquest fet suposaria? UC-Reagrupament 
considera que els provoca a demanar responsabilitats polítiques. Finalment, pregunta: 
quin és el termini estipulat legalment per respondre les instàncies? 
 
La Sra. Fonoll prega que recapacitin i facin les coses correctes; diu que consideren 
que no es mereixen el tracte que UC-Reagrupament està rebent, ja que són els 
representants d’un percentatge important de la població. 
 

El Sr. Lleó diu que quan es va aprovar el projecte del Nucli Antic, UC-
Reagrupament formava part del govern i hi van estar a favor, amb les pilones 
baixes. 
 
La Sra. Fonoll contesta que UC-Reagrupament ha reconegut públicament que 
es van equivocar i que no és el mateix aprovar un projecte virtual que un 
projecte real. 

 

15.- La Sr. Fonoll en referència a les retribucions i els sous del nou govern, comenta 

que els números presentats no són reals; que el Sr. Grau va exposar que mantenen 

els mateixos valors que es van proposar amb el govern inicial, respecte les 

retribucions per assistències, però que el que UC-Reagrupament vol denunciar són la  

quantitat de Juntes que es realitzen, no les retribucions en si de les reunions. La Sra. 
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Fonoll explica que, segons el Sr. Grau, el motiu de tantes reunions és la posada en 

marxa del nou govern, però que el govern inicial del 2011 el sistema que feia servir era 

reunir-se al bar del poliesportiu per tractar els temes, que eren reunions llargues i 

sense remuneració, de temes que posteriorment presentaven als respectius òrgans 

col·legiats. Seguidament, pregunta: Què li sembla aquest fet, Sr. Grau?  A continuació, 

considera que no és just que hi hagi regidors i regidores que arribin a cobrar un sou 

semblant al d’un tinent d’alcalde o tinenta d’alcaldessa amb dedicació exclusiva, ja que 

hi han regidors del nou govern que tenen dedicació al altres llocs, empreses públiques, 

privades i, fins hi tot, empresaris.  

 

En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Lleó. 

 

La Sra. Fonoll continua dient que en el temps de crisis actual, amb retallades 

salarials, desnonaments, etc., quan les empreses retallen sous als seus treballadors 

per no acomiadar-los, els regidors el que fan és apujar-se els sous indiscriminadament 

i en alguns casos doblar-los.., ja que un regidor del govern inicial – diu - cobrava uns 

800 € mensuals quan ara cobren uns 1.600 €; seguidament, fa una comparativa entre 

la posada en marxa del govern inicial, a mitjans del mes de juny del 2011, on es van 

fer 14 reunions, mentre que a mitjans del mes de gener de 2013, per la posada en 

marxa del nou govern, s’han fet unes 55.  I pregunta: a què és degut aquests 

increments tan abusius?  La Sra. Fonoll continua explicant que són dades publicades a 

la pàgina web de l’Ajuntament, facilitades pel govern, però que només especifica el 

total d’assistències no desglossa les assistències, i apunta que el govern aquest any 

costarà 100.000€ a l’Ajuntament.   

 

En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Lleó 

 

La Sra. Fonoll conclou preguntant: És una forma de fixar-se un sou de dedicació 

exclusiva encoberta? Tenen la intenció de redreçar la situació actual davant d’aquest 

escàndol, en un futur proper? Si no es així, continuarem pensant que és el govern de 

l´estabilitat i normalitat monetària personal. 

 

El Sr. Grau contesta a la pregunta de la Sra. Fonoll dient que farà l’aclariment 

per escrit, però que vol explicar el tema demanant-li quatre coses: la primera, 

comenta que el govern valora la dedicació de tots els regidors, de l’anterior 

legislatura i d’aquesta; que no han qüestionat mai la dedicació i la voluntat dels 

regidors anteriors, que si han criticat quan estaven a l´oposició les qüestions, 

els projectes i les propostes, però mai han posat en dubte la voluntat, el 

compromís ni la bona fe dels regidors d’aquest Ajuntament, i  demana a la Sra. 

Fonoll que reconegués aquest fet. La segona, considera que no s’ha de 

barrejar la qüestió de les retribucions amb la situació desnonaments, retallades, 

crisi política, etc., perquè diu que ell, personalment, ha defensat les mocions 
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presentades en referència a aquests temes. Quant a la tercera, comenta que la 

valoració del cost de 100.000 € anuals, creu que és una valoració feta des del 

grup polític de UC-Reagrupament; per últim, quant els criteris, els valors i la 

voluntat, diu que al començament de la legislatura van ser aprovats al 

pressupost del 2012 amb el vot a favor d’UC-Reagrupament, d’acord amb la 

llei. 

 

En aquests moments s’absenta de la sessió la Sra. Alcaldessa. 

 

La Sra. Fonoll explica que és en la quantitat d’assistències del que es queixen, 

no de les retribucions en sí. 

 

En aquest moment s’incorpora a la sessió la Sra. Alcaldessa 

 

La Sra. Navarrete comenta que aquesta exposició és demagògia. 

 

El Sr. Grau continua explicant que des del govern consideren que no hi ha 

hagut cap canvi en aquesta qüestió, que aquesta valoració que planteja UC-

Reagrupament és difícil de comparar en un any i mig del govern inicial amb els 

dos mesos del nou govern, donat que els objectius i el compromís pel nou 

govern són executar les bases del pressupost aprovat pel 2012 i, que així ho 

han exposat en totes les consideracions preses pel pressupost del 2013, que 

s’aprovarà al Ple.  Continua dient que totes aquestes qüestions s’hauran 

d’adequar als requisits legals, fet que han trobat a faltar en algunes 

intervencions, i conclou dient que el que si és cert que el nou govern està 

treballant exactament amb els mateixos criteris, valors i conceptes aprovats al 

pressupost del 2012, i que la proposta del pressupost del 2013 recollirà 

aquesta valoració. 

 

16.- La Sra. Fonoll pregunta: Com està el tema de la Sra. Del Castillo? 

 

L’Alcaldessa li contesta que està en procés de solució. 

 

En aquest moments s’absenten de la sessió la Sra. Boza i el Sr. Alamán 

 
 

Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal del PPC 
en el Ple ordinari del 19 de febrer de 2013 

 

1. La Sra. Navarrete pregunta: Quins criteris han seguit per substituir les 

pilones horitzontals per les verticals, ja que continuen sent barreres 

arquitectòniques? I respecte al compromís de cost zero, també és aquest 
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cost per compromisos posteriors a la mateixa empresa? Perquè entenem 

que els seus treballadors hauran de cobrar. A quin tipus de compromisos 

s’han arribat? o es veurà a la mateixa empresa a la propera obra? 

 

El tipus de pilones baixes estaven dins el projecte aprovat l’any 2009. El canvi 
de les pilones baixes a les altes s’ha fet a partir d’una demanda dels veïns i 
veïnes del municipi. Des de l’Ajuntament agraïm molt l’esforç que ha fet la 
empresa en treure les pilones baixes i substituir-les per unes d’altes, per a 
satisfer a la demanda ciutadana. 
No s’ha arribat a cap compromís. En el supòsit de que es vegi a la mateixa 
empresa treballant en una propera obra, serà senyal de que hauran guanyat 
l’adjudicació legalment, seguint els criteris legals segons marca la normativa 
per aquests casos. 
 

2. La Sra. Navarrete pregunta: A les respostes del Ple passat, hi ha una 

resposta a una pregunta que realitza el Sr. Baraza que sorprèn i llegeix 

textualment:  

“El Sr. Baraza, en referència al projecte dels safareigs, pregunta: Qui està 
portant a terme aquest projecte o modificació del mateix? Quin 
procediment d’assignació s’ha seguit?   
En un primer moment l’arquitecte municipal es va posar en contacte amb 
els redactors (aparelladors ***) del primer projecte de reparació dels 
safareigs, per a què procedissin a fer el projecte modificat atenent les 
indicacions dels arquitectes municipals (bàsicament atendre les 
indicacions del Pla de Catàleg que no s’havia tingut en compte pels 
aparelladors contractats per una altra regidoria en l’anterior legislatura). 
Aquests van contestar indicant que ja no podien encarregar-se doncs 
l’empresa havia tancat. Per aquest motiu, es va decidir encarregar 
aquesta modificació a l’arquitecte ***,  habitual col·laborador en projectes 
de l’Ajuntament de Cubelles. 
Al tractar-se d’un contracte menor i no disposar de partida pressupostària 
per no haver-se aprovat el pressupost 2012, se li va fer un encàrrec verbal 
per part de la màxima responsable de la regidoria d’urbanisme en 
absència del cap de serveis tècnics al juliol de 2012”. 
La Sra. Navarrete, comenta que sorprèn que es realitzin encàrrecs verbals 
d’un projecte tan important, i amb un col·laborador habitual de 
l’Ajuntament, i pregunta: què no hi ha més col·laboradors a Cubelles? No 
hi ha més empreses que puguin realitzar aquest projecte? Quin és el 
procediment per adjudicar un projecte i quins són els criteris per 
adjudicar un projecte i el contracte d’obra? 

 
En principi arquitectes cubellencs col·laboradors amb l’Ajuntament de Cubelles 
no. Evidentment sí. De fet, abans de demanar-li al Sr. *** li va demanar a una 
altra empresa com ja s’ha expressat anteriorment.  
Per a l’aprovació i adjudicació d’un contracte menor de serveis, com és el cas 
d’aquest contracte per a la redacció de projecte, l’article 111 del TRLCSP 
només exigeix com a procediment l’aprovació de la despesa i la incorporació a 
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l’expedient de la factura corresponent. Per a l’adjudicació d’aquests tipus de 
contractes, on són fonamentals els coneixements i aptituds professionals, els 
criteris per a l’adjudicació seran aquests, a part del preu. 
Respecte el contracte d’obra, depenent de l’import, s’adjudicaran mitjançant un 
procediment negociat o un procediment obert, ambdós casos, amb l’emissió 
prèvia d’informes tècnics, jurídics i econòmics, aprovació d’uns plecs de 
clàusules administratives particulars, exposició pública dels plecs –els efectes 
de presentació d’al·legacions i/o suggeriments, i la seva resolució-, i 
presentació d’ofertes per part de qualsevol empresa que reuneixi les condicions 
de solvència o classificació marcada als plecs. L’adjudicació estarà basada en 
un únic criteri (el preu) o en diversos criteris, segons determina l’article 150 del 
TRLCSP, i sempre, sota els principis de publicitat, objectivitat i concurrència. 

 

3. La Sra. Navarrete pregunta: Donat que el govern anterior es va trencar pel 

tema de la plantilla, com és que ara s’està realitzant una catalogació i 

modificació de contractes de treball a base de decrets d’Alcaldia? 

 

Amb l’aprovació d’una modificació de llocs de treball, com la que s’ha realitzat 
amb el pressupost 2012, cada  lloc de treball que es modifica afecta a la 
persona que l’ocupa. Així, un cop entra en vigor el pressupost, es procedeix a 
publicar la modificació de la RLLT que s’aprova en la mateixa sessió de ple i 
acte seguit s’ha de reconèixer a les treballadores i treballadors afectats per la 
modificació del seu lloc, les noves circumstàncies. Aquest tràmit l’ha de fer 
l’Alcaldia amb una resolució en la que se li assignen les noves funcions del lloc 
de treball modificat i se li reconeixen les retribucions corresponents.  Si la 
persona que ocupa el lloc de treball no s’assabenta dels canvis produïts en el 
seu lloc de treball, malament pot funcionar una organització.   

 
Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal d’UC-Rcat 

en el Ple ordinari del 19 de febrer de 2013 
 

1. La Sra. Fonoll pregunta: Quan es farà una regulació de l’enllumenat a la 

Mota de Sant Pere i a l’Avinguda del Terme, envers a la resta del poble? 

 

No entenem el què vol dir amb la paraula regulació. De totes maneres, en 
podem parlar a la regidoria. 
 

2. La Sra. Fonoll pregunta: A la Zona de la Mota, s’actuarà amb els 

propietaris dels solars, per a la pavimentació de les voreres, els seus 

solars i les voreres de l’Ajuntament? 

 

Sí. 
 

3. La Sra. Fonoll pregunta: Per què no es notifiquen els canvis de ruta del 

bus, si s’escau? 

 



  Exp. 1.2.1.1  3/13 

  Legislatura 2011-2015 

 

20 

 

Si s’escau, sempre es notifiquen els canvis de ruta del bus urbà. 
 

4. La Sra. Fonoll pregunta: Quan es farà la inauguració de la sala polivalent 

de l’Escola Charlie Rivel? Encara no està instal·lats l’equip esportiu, 

l’equip de so, la climatització i l’escenari i el seu corresponent pla 

d’usos? 

 

Les incorporacions de diners per comprar el material han arribat al mes de 
març i s’estan gestionant les compres. Per tant, tant bon punt com estigui 
instal·lat procedirem a inaugurar.  
 

5. La Sra. Fonoll pregunta: En quin estat es troba la tramitació de l’expedient 

de la licitació del servei del camp de futbol municipal? Al més setembre 

es va realitzar la mateixa pregunta i s’estaven ultimant la seva licitació. 

 

Es va aprovar per la Junta de Govern Local del passat 13 de març de 2013. 
 

6. La Sra. Fonoll pregunta: Com està el tema de la Sra. Rosario Castillo? 

 

Està quasi tancat, pel que fa referencia a la veïna per la qual vostè ens 
pregunta. No obstant també volem informar pel seu coneixement, que pel que 
fa referència a la resta de veïns afectats, també hi hem treballat d’igual manera 
per resoldre a tots ells, les mateixes incidències.  
 

7. La Sra. Fonoll pregunta: Al Ple de novembre van preguntar quan es faria 

l’actuació de la pista de bàsquet i futbol del parc de Santa Maria. 

L’Alcaldessa va respondre que nosaltres ja sabíem els motius, que 

aquesta actuació estava prevista al pressupost del 2012 i que aleshores 

no estava aprovat. Donat que el pressupost es va aprovar al mes de 

desembre, pegunta: quan es farà l’actuació de la pista de bàsquet i futbol 

del parc de Santa Maria?  

 

El pressupost es va aprovar a finals del 2012 per la qual cosa, com vostè ja 
sap, la despesa ordinària es prorroga automàticament, no sent així les 
inversions. 

 
8. La Sra. Fonoll pregunta: Quan refaran o legalitzaran les places 

d’aparcament de minusvàlids del carrer Xaloc núm. 3 que queden? Ja que  

diu - no compleixen la normativa actual. 

 

L’ordre de treball ja està donada. 
 

9. La Sra. Fonoll pregunta: Per què el dissabte 16 de febrer, a les 19:00 

hores, estaven tots els accessos a l’església tancats, tot i no haver-hi 
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operaris treballant? Per què no es va preveure un accés alternatiu per 

poder arribar en cotxe?  

 

El divendres 15 es van arreglar les peces malmeses a causa del trànsit rodat a 
petició de l’empresa que executa les obres ja que el dilluns 18 s’asfaltava. I, per 
la mateixa raó no es va poder preveure un accés alternatiu. 
 

10. La Sra. Fonoll pregunta: Quina és la previsió per portar a plenari el 

pressupost del 2013? El govern pensa treballar-lo amb els grups de la 

oposició? 

 

Hem començat a treballar en mig d’un canvi d’any amb els conseqüents 
processos de tancaments, però paral·lelament també estem treballant en 
l’elaboració del Pressupost 2013; la previsió és el més aviat possible. Tant aviat 
tinguem l’esborrany preparat ho treballarem amb l’oposició. 

 
No havent-hi més assumptes per fer constar, l’ Alcaldessa presidenta aixeca la sessió, 
quan són les 21:28 hores. 
 


