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EXTRACTE DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE 17 DE 
DESEMBRE 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 17 de desembre de 2013, a les 20:00  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’alcaldia 
 
- Sra. Noemí Cuadra Soriano 2a Tinenta d’alcaldia 
 
- Sra. Ana Maria Martínez Gallemí, 3a Tinenta d’alcaldia 
 
- Sra. Lídia Pàmies i Etaix, 4a Tinenta d’alcaldia 
 
-  Sr. Francesc Xavier Grau Roig, 5è Tinent d’alcaldia 
 
-  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 
 
 
Actua com a secretària la Sra. Trinidad Hernández Bordallo, Secretària accidental de 
la Corporació, segons Decret de l’Alcaldia 698/2011, de 22 de juliol. 
 
Hi assisteix també, la Sra. Rosa M. Almirall i Domènech, interventora de la corporació  
 
Excusa la seva assistència la Sra. Noemí Boza Cano, regidora del PPC.  
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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 NOVEMBRE DE 2013 
 
Es sotmet l’acta a votació i s’aprova per la unanimitat dels membres presents. 
 
 
II. PART INFORMATIVA 
 
2.- INFORMACIONS DE PRESIDÈNCIA 
 
No n’hi ha  
 
3.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA 
 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats.  
 
4.- DONAR COMPTE DELS TEMES DE PERSONAL 
 
No n’hi ha 
 
 
III. PART RESOLUTIVA 
 
ALCALDIA/PRESIDÈNCIA  
 
5.- APROVACIÓ DEFINITIVA, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LA 
PLANTILLA DE PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE CUBELLES I RELACIÓ DE 
LLOCS DE TREBALL 
 
En data 15 d’octubre de 2013 el Ple de la corporació va aprovar inicialment la 
modificació de la plantilla de personal de l’Ajuntament de Cubelles i la relació de llocs 
de treball (RLT). 
 
L’acord va ser publicat al BOP de Barcelona de data 24 d’octubre de 2013 i al tauler 
d’edictes de la Corporació, iniciant-se el termini de 15 dies hàbils per a la presentació 
d’al·legacions i/o reclamacions, que va finalitzar el dia 12 de novembre de 2013. 
 
Durant el termini d’informació pública s’han presentat les següents al·legacions per 
part de treballadors/es de la Corporació: 
 
*** 
 
Per altra banda, s’han presentat els següents escrits,  fora de termini: 
 

- Registre d’entrada.*/*  de *** 
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- Registre d’entrada */* de *** 
 
Vist l’informe emès per la Tècnica de Recursos Humans núm. 203/2013 de 18 de 
noviembre. 
 
Vist l’informe jurídic núm. 44/2013, de 2 de desembre, emès per la TAE de Secretaria. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 10 de desembre de 2013.  
 
Aquesta Alcaldia-Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents: 
 
 
ACORDS 
 
Primer.-  Desestimar les al·legacions presentades, en els termes indicats als informes 
tècnic i jurídic. 
 
Segon.- Aprovar definitivament la modificació de la plantilla de personal de 
l’Ajuntament de Cubelles.  Els canvis concrets són els següents: 
 
 

AJUNTAMENT DE CUBELLES 
     

PLANTILLA DE PERSONAL. ANY 2013 
   

                places  

Denominació 

     

Grup 

  

Places 

 

amort. 

 

Total 

 

Vacants 

 

         
1. FUNCIONARIS DE CARRERA             

Funcionaris propis de la Corporació               

Escala d'administració especial: 
       

 
Tècnic Adm. Especial  

  
A2 1 

 
1 1 

3. PERSONAL LABORAL               

Comunicació i Protocol               

 
Tècnic Aux. Comunicació i protocol 

  
C1 2 

 
2 1 

Informàtica               

 
Coordinador d'informàtica 

  
C1 1 1 0 

 
 

 

Tercer.- Aprovar definitivament la modificació de la Relació de llocs de Treball vigent.  
Les modificacions concretes són les següents: 
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MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL ANY 2013             

    

                
  

                    

ANNEX: RELACIÓ 
DE LLOCS DE 
TREBALL 2013                 

      

Enquadra
ment 
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C. Esp. 
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1, CREACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 
 
                

C.13   Arxiver/a   A2 21 AE TAE CS 37,5 

Diplomatura o equivalent en 
Informació i documentació; 
Gestió de la documentació, 

biblioteques i arxius; 
Biblioteconomia i 

documentació; Documentació; 
o bé diplomatura o equivalent 
d'humanitats o ciències socials 
(història, filosofia, sociologia, 

et.) amb formació 
complementària en arxivística a 
través de postgrau o graduat en 

arxivística 

Conc- 
Oposició 

C   F 
con
cur
s 

566,61 1   

3, MODIFICACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 
             

M.1
3 

  

Tècnic de 
gestió 
administrativa 
(Coordinador 
de 
desenvolupam
ent local) 

  A2 23 AE TAE  DE 37,5 

Diplomatura  o equivalent en  
Ciències Polítiques i de 

l'Administració,  Ciències 
Polítiques i Sociologia, 
Administració i direcció 
d'empreses, Economia, 

Empresarials. 

Conc. 
Oposició 

C   F 
con
cur
s 

1.169,61 1   

M.1
3 

  

Tècnic Auxiliar 
de 
Comunicació i 
protocol 

  C1 14     CO 37,5 
Batxiller, FP II, CFGS en 
informàtica o equivalent 

Conc. 
Oposició 

C   L 
con
cur
s 

392,29 2   

2, SUPRESSIÓ DE LLOCS DE TREBALL 
               

A.13 
 

Coordinador 
d'informàtica 

IN C1 21 
 

CO CO 37,5 
Batxiller, FP II, CFGS o 

equivalent 
Conc. 

Oposició 
C   L 

Lliu
re 

des
ign
aci
ó 

969,63 - 1 

 

Quart.- Publicar la modificació de la plantilla de l’Ajuntament de Cubelles i de la relació 
de llocs de treball en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler 
d’anuncis de la Corporació. 
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Cinquè.-  Comunicar el present acord al Departament de Recursos Humans municipal. 

 

L’alcaldessa indica que  aquest punt va passar pel Ple de l’octubre i que ara, un cop 
finalitzat el temps d’exposició pública i resoltes les al·legacions, es torna a portar en 
aquest Ple per a la seva aprovació definitiva. 

La Sra. Navarrete diu que el vot del PPC serà d’abstenció perquè entenen que alguna 
cosa està passant quan en una modificació de plantilla hi ha 27 al·legacions per part 
de 27 treballadors. Considera que la Regidoria de RRHH hauria de fer una reflexió 
perquè la “famosa” catalogació que l’alcaldessa va prometre encara no ha arribat i ja 
som al mes de desembre. Afegeix que no només es canvien aquests llocs de treball 
sinó que es fa amb diferents criteris segons el moment de la legislatura en que ens 
trobem i posa com a exemple que a  la Junta de Govern del 23 d’octubre de 2013 es 
va donar compte d’una sentència del TSJC per la qual es desestimava el recurs 
interposat per una treballadora, familiar, diu, d’un membre del govern actual; que 
l’alcaldessa estava d’acord en treure-li alguns plusos que cobrava aquesta treballadora 
però que, ara, en canvi, ha tornat a canviar el criteri i se li han concedit. 
 
La Sra. Fonoll diu que l’últim dia per a resoldre les al·legacions era el dia 13 i que, per 
tant, passen cinc dies i pregunta a la secretària si això és cert. 
 
La secretària explica que es disposa d’ un mes per a resoldre les al·legacions però que 
no hi ha un termini establert per a dur-lo al Ple. 
 
La Sra. Fonoll continua dient que ara es troben amb el mateix cas que va costar la 
cadira al seu grup per no estar d’acord amb la pujada selectiva d’un grup de 
treballadors en detriment de la resta; això sense oblidar, afegeix, que hi ha una 
demanda unitària per part de tot el col·lectiu de treballadors del consistori per a dur a 
terme una catalogació de llocs de treball; que, a partir de les al·legacions que UC-
Reagrupament presenta, hi ha un compromís per part del govern de fer aquesta 
catalogació abans de finals de l’any 2013 però, a dia d’avui, diu, només hi ha hagut 
una reunió per a constituir la mesa de negociació. Conclou dient que tot això fa que hi 
hagi un personal desmotivat, dividit, descontent i enganyat i que per tot l’exposat el vot 
del seu grup serà desfavorable. 

L’alcaldessa diu que agrairia que no es fessin afirmacions que no són certes; que en el 
cas de la treballadora que comentava la Sra. Navarrete no se li ha tornat cap 
complement. Quant a les meses negociadores indica que s’han fet vàries i que els 
propis sindicats van decidir no tirar-ho endavant. 

Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per 8 vots a favor ( 4 d’ICV, 1 del Sr. Écija 
del PSC, 2 de CIU i 1 d’EC-FIC), 4 abstencions ( 1 de la Sra. Romero del PSC, 1 del 
Sr. Grau del PSC i 2 del PPC) i 4 vots en contra ( 4 d’UC-Reagrupament). 

 
6.- RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, PER PART DEL PLE MUNICIPAL DEL PROTOCOL 
SOBRE LA UTILITZACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL A 
L’AJUNTAMENT DE CUBELLES 
 
Atès que EL Conveni Col·lectiu i Pacte de Condicions, ambdós textos publicats al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona número 79 de 2 d’abril de 2010, 
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estableixen de manera idèntica en el seu article 66.b) que l’Ajuntament promourà i 
estudiarà mesures tendents a la prevenció de risc professional, salut laboral i 
condicions de salubritat i benestar dels treballadors de l’Ajuntament de Cubelles.  
 
Vist allò que diu l’article 14 i ss de la Llei 31/1995 de 8 de novembre, de Prevenció de 
Riscos Laborals (LPRL)  que estableix el dret de les persones treballadores a una 
protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball i el deure de l’empresari de 
protegir a les persones treballadores front els riscos laborals.  
 
Atès que l’article 39 . 1 de LPRL estableix com a funcions del Comitè de Seguretat i 
Salut Laboral l’establiment de mètodes i procediments per a l’efectiva prevenció dels 
riscos, proposant a l’empresa la millora de les condicions o la correcció de les 
deficiències existents. 
 
Vista la necessitat d’establir i regular un protocol sobre la utilització d’Equips de 
Protecció Individual que ha de ser aplicat per tot el personal que presta serveis en 
l’Ajuntament de Cubelles, en desenvolupament de l’article 66.b) del conveni col·lectiu i 
pacte de condicions. 
 
Atès que la Mesa de Salut Laboral de l’Ajuntament de Cubelles ha aprovat 
definitivament el dia 4 de setembre de 2013 el “Protocol sobre la utilització d’EPIS a 
l’Ajuntament de Cubelles” en desenvolupament de l’article 66.b) del Conveni Col·lectiu 
i Pacte de Condicions vigents. Protocol que és annex en aquest document a tots els 
efectes. 
 
Vist l’informe del departament de Recursos Humans número 215/2013.  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 10 de desembre de 2013. 
 
Atès allò que diu l’article 37.j) de la Llei 7/2007 de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de 
l’Empleat Públic. 
 
Vist allò que diu l’article 22.2 q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases 
del Règim Local. 
 
Per tot això, proposo al Ple l’adopció dels següents  
 
ACORDS 
 
Primer.-  Ratificar el Protocol sobre la utilització d’EPIS a l’Ajuntament de Cubelles 
aprovat en Mesa de Seguretat i Salut Laboral el dia 4 de setembre de 2013 que queda 
annex en aquesta proposta a tots els efectes. 
 
Segon.- Posar en coneixement de tot el personal de l’Ajuntament de Cubelles el 
Protocol sobre la utilització d’EPIS. 
 
Tercer.-  Comunicar aquest acord al Comitè d’Empresa i Junta de Personal de 
l’Ajuntament de Cubelles, així com al departament de Recursos Humans,  perquè en 
tinguin coneixement i als efectes oportuns. 
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L’alcaldessa explica la proposta. 
 
El Sr. Alamán indica que el vot del PPC serà favorable perquè la proposta va dirigida a 
la protecció de la salut laboral i perquè al procés d’elaboració hi ha hagut una plural i 
democràtica participació. 
 
La Sra. Fonoll explica que la Llei de prevenció de riscos estableix el deure de protegir 
els treballadors davant riscos laborals i que el vot d’UC- Reagrupament serà favorable. 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per la unanimitat dels membres de la 
corporació. 
 
7.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL 

(ROM) DE L’AJUNTAMENT DE CUBELLES 

 

Els Ajuntaments disposen, com a administracions públiques de caràcter territorial, de 
la potestat reglamentària i d’autoorganització. 
 
El Reglament orgànic municipal (ROM), és una disposició de caràcter general d’àmbit 
municipal a través del qual els municipis exerceixen la seva potestat 
d’autoorganització, respectant els límits que estableix tant la legislació bàsica estatal - 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, de base de règim local (LBRL) i disposicions bàsiques del 
Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel que s’aprova el text refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de règim local (TRRL)-, com les previsions de 
règim local de la legislació autonòmica que es dictin respectant el marge d’autonomia 
local. 
 
Atès que al mes de novembre de 2013 es redacta una nova versió del document 
redactat al 2005 per la Secretaria General de la Corporació, en la que únicament es 
recullen aquells aspectes no regulats ni per la legislació de règim local bàsica estatal ni 
per l’autonòmica, i referida a les peculiaritats pròpies de Cubelles. 
 
Atès que aquest document es debat en Junta de Portaveus dels dies 28 de novembre i 
2 de desembre de 2013, quin resultat és el que es presenta en aquest Ple. 
 
Vist l’informe de Secretaria núm. 27/2013, de 5 de desembre. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 10 de desembre de 2013. 
 
Per tot això, en virtut de les facultats atribuïdes per la llei, aquesta Alcaldia proposa al 
Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Reglament orgànic municipal (ROM) de l’Ajuntament de 
Cubelles, que s’adjunta com a Annex i que forma part d’aquest acord a tots els 
efectes. 
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Segon.- Disposar la seva exposició pública per un període de 30 dies, mitjançant 
anunci al BOP de Barcelona, al DOGC i al tauler d’edictes municipal,  durant els quals 
es podran presentar al·legacions i/o reclamacions. 
 
Si no es presenten al·legacions i/o reclamacions l’acord inicial esdevindrà definitiu, 
sense necessitat d’adoptar un nou acord. 
 
En el cas que es presentin al·legacions i/o reclamacions, han de ser resoltes pel Ple 
de manera expressa. 
 
Tercer.- Un cop aprovat definitivament, publicar el text íntegre del ROM al BOP i  
anunci indicatiu al 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, de bases de règim local. 
 
El Sr. Grau comenta que aquest és  un procés molt llarg que s’ha accelerat pel treball 
conjunt de tots els grups municipals. Explica que es tracta d’un document molt resumit 
que defuig entrar al que ja està regulat per la normativa i que persegueix l’objectiu de 
millorar les relacions entre els grups polítics municipals en les tasques del dia a dia; 
que bàsicament es centra en tres blocs que serien regular el funcionament dels plens, 
millorar els processos d’intercanvi de documentació municipal i, per últim, dotar d’un 
espai a disposició de tots els grups polítics del consistori perquè puguin desenvolupar 
les seves tasques. 
 
El Sr. Alamán indica que es tracta de les normes internes de funcionament per a un 
adequat exercici de les seves funcions i destaca la democratització del procés que ha 
permès la participació de tots els grups polítics. Afegeix que estan d’acord amb el seu 
contingut i desitja que ajudi en les tres vessants que ha assenyalat el regidor de 
Participació. Finalment, manifesta que el vot del PPC serà favorable. 
 
La Sra. Fonoll celebra que es porti a Ple el ROM, després d’iniciar-se els primers 
treballs de redacció, diu, cap el 2005.  Seguidament felicita el regidor de Participació 
així com la secretària general per facilitar la tasca a l’hora de consensuar les propostes 
i comenta que el seu grup ha estat molt actiu treballant i fent aportacions al document i 
considera que serà una bona eina de treball que perdurarà en altres legislatures. 
Destaca les aportacions d’ICV-EUiA a l’hora de posar uns límits en les retribucions 
dels regidors i quant a la utilització de llenguatge no sexista i comenta que Unitat 
Cubellenca es va abstenir en aquestes qüestions perquè els va sobtar la falta de 
consens entre els propis grups integrants del govern. Conclou dient UC- 
Reagrupament votarà a favor de la proposta.  
 
La Sra. Cuadra aclareix que quan hi ha Junta de Portaveus ella o el seu company de 
grup van a defensar la posició del propi grup municipal i no del govern, al contrari que 
succeeix en el Ple, on defensen, diu, una postura de govern. 
 
El Sr. Pineda diu que tots són coneixedors de la gran importància que té pel municipi 
que tots els grups polítics s’hagin posat d’acord en aquest document tan important. 
Comenta que des d’ICV consideren que el ROM hauria de tenir cura en la utilització de 
llenguatge no sexista però que es va decidir no portar-ho a terme i han d’acceptar la 
democràcia. Per altra banda també consideraven important posar uns topalls a les 
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retribucions dels regidors de cara a la ciutadania però que tampoc va ser acceptat 
democràticament. Conclou felicitant tots el grups polítics per haver-se posat d’acord en 
la redacció d’aquest ROM. 
 
L’ alcaldessa comenta que, com a regidora de Polítiques d’Igualtat, i així consta, diu, a 
l’Acta de la Comissió Informativa del 10 de desembre de 2013, l’Ajuntament ha iniciat 
el Pla d’Igualtat intern i que en aquest Pla la utilització de llenguatge no sexista és molt 
important. Afegeix que vol deixar constància que ICV demanava un topall de 45.000 € 
en el sou d’alcalde/essa però que ella cobra menys encara. 
 
El Sr. Alamán pregunta si ara s’està complint el límit per assistències perquè fa uns 
mesos, diu, no es feia. 
 
L’alcaldessa diu que el Sr. Alamán no ha aprovat els topalls presentats per EUiA. 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per la unanimitat dels membres de la 
corporació. 
 
 
8.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA D’ELECCIÓ D’UN NOU 
JUTGE/SSA DE PAU SUBSTITUT/A DE CUBELLES 
 
Atès l’acord de la Comissió de la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya de data 10 de setembre de 2013 pel qual es requereix a l’Ajuntament de 
Cubelles perquè procedeixi a iniciar els tràmits a fi de proposar un nou Jutge/essa de 
pau substitut/a per estar pròxim a finalitzar el termini de quatre anys per al qual va ser 
nomenada l’actual jutgessa de pau substituta; 
 
Vist que, efectuada la preceptiva convocatòria pública mitjançant edicte exposat als 
taulers d’ edictes de la Corporació, del Jutjat de Pau de Cubelles i del Jutjat Degà de 
Vilanova i la Geltrú i publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 21 
d’octubre de 2013 durant el termini d’un mes establert per a la presentació de 
sol·licituds, ha estat presentada la següent: 
 
 

1. Sra. MERCEDES BOSCH SÁNCHEZ. Registre d’entrada núm. 2013/11698, de 
29 d’octubre. 

2. Atès que de la documentació aportada per Sra. Mercedes Bosch Sánchez 
resulta que no es troba afectada per cap causa d’ incapacitat o incompatibilitat 
de les previstes legalment; 

 
Atès que, examinat el Padró municipal d’ habitants, i de conformitat amb la certificació 
inclosa a l’ expedient, Sra. Mercedes Bosch Sánchez reuneix el requisit exigit per               
l’ article 17 del Reglament dels jutges de pau, de residir en aquesta població; 
 
Vist l’ informe de la secretària general núm. 23/13, de 4 de desembre;        
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 10 de desembre de 2013. 
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Vist el que disposen els articles 99 a 103, 298, 303, 389 a 397 i concordants de la Llei 
Orgànica del Poder Judicial i del Reglament dels jutges de pau; 
 
Es proposa al Ple l’ adopció dels següents  
 
ACORDS  
 
Primer.- Elegir la Sra. Mercedes Bosch Sánchez com a jutgessa de pau substituta del 
municipi de Cubelles. 
 
Segon.- Proposar a la Sala del Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
que efectuï el respectiu nomenament. 
 
Tercer.- Traslladar aquest acord al Jutjat Degà de Vilanova i la Geltrú, per tal que, pel 
seu conducte, sigui elevat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
 
Quart.- Notificar el present acord a la interessada per al seu coneixement i efectes. 
 
L’alcaldessa explica el procediment i assenyala que només s’ha presentat una 
persona. 
 
El Sr. Alamán diu que el PPC votarà a favor primer perquè hi havia obligació legal de 
procedir a la designació d’un jutge de pau substitut i segon perquè és la única 
candidata i compleix els requisits. 
 
La Sra. Fonoll diu que el seu grup s’hi abstindrà. 
 
Es sotmet a aprovació la proposta i s’aprova per 12 vots a favor( 4 d’ICV-EUiA, 3 del 
PSC, 2 de CIU, 1 d’EC-FIC i 2 del PPC), cap vot en contra i 4 abstencions (4 d’UC-
Reagrupament). 
 
9.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE L’ACORD DE 
DESIGNACIÓ DE MEMBRES AL PLE I A LA COMISSIÓ PERMANENT DE LA 
MANCOMUNITAT TEGAR DEL GARRAF 
 
El Ple de l’Ajuntament, reunit en sessió ordinària el 19 de novembre de 2013,  ha 
adoptat els acords de designar com a vocal representant d’aquest municipi al Ple de la 
Mancomunitat Tegar del Garraf a la Sra. Mònica Miquel i Serdà, alcaldessa, i a la Sra. 
M. Lluïsa Romero i Tomàs en qualitat de suplent, i designar com a representant 
d’aquest municipi a la Comissió Permanent de la Mancomunitat Tegar del Garraf a la 
Sra.Mònica Miquel i Serdà, alcaldessa, i a la Sra. M. Lluïsa Romero i Tomàs en 
qualitat de suplent; 
 
Posteriorment, la presidenta de la Mancomunitat Tegar del Garraf, mitjançant escrit 
amb Registre d’entrada núm. 2013/12707, de 22 de novembre, indica que cal que pels 
respectius plens municipals s’esculli el representant titular i els seus 2 substituts al Ple 
i a la Comissió Permanent de forma diferenciada;  
 



Exp. 1.2.1.1  12/13 
Legislatura 2011-2015 

 

 

11 
 

Atès que per aquesta raó cal designar un segon substitut o substituta de forma 
diferenciada per a cadascun dels esmentats òrgans de govern i administració de la 
Mancomunitat Tegar del Garraf;   
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 10 de desembre de 2013. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents  
 
ACORDS 
 
Primer. Designar la Sra. Noemí Cuadra Soriano, 2a tinenta d’alcaldia, com a segona 
vocal substituta  representant d’aquest municipi al Ple de la Mancomunitat Tegar del 
Garraf.  
 
Segon. Designar la Sra. Noemí Cuadra Soriano, 2a tinenta d’alcaldia, com a segona 
vocal substituta representant d’aquest municipi a la Comissió Permanent de la 
Mancomunitat Tegar del Garraf. 
 
Tercer. Comunicar aquest acord a la Sra. Noemí Cuadra Soriano, 2a tinenta 
d’alcaldia, i notificar-lo a la Mancomunitat Tegar del Garraf. 
 
L’alcaldessa comenta que el passat 19 de novembre del 2013 es van adoptar els 
acords corresponents però que posteriorment es va demanar un altre substitut i que 
per aquest motiu proposen la Sra. Cuadra com a segona vocal substituta.  
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per 14 vots a favor (4 d’ICV-EUiA, 3 del 
PSC, 2 de CIU, 1 d’EC-FIC i 4 d’UC-Reagrupament), cap vot en contra i 2 abstencions 
( 2 del PPC). 
 
REGIDORIA DE JOVENTUT 
 
10.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PLA SUPRAMUNICIPAL DE PREVENCIÓ DE 
DROGODEPENDÈNCIES DE CANYELLES, CUBELLES I OLIVELLA 2013-2016  
 
Les regidories de Joventut dels Ajuntaments de Cubelles, Canyelles i Olivella, i el 
servei de Joventut del Consell Comarcal del Garraf tiren endavant el Pla 
Supramunicipal de Prevenció de Drogodependències de Canyelles, Cubelles i Olivella, 
TRACA. 
 
La Junta de Govern Local, reunida en sessió ordinària del dia 26 de maig de 2009 va 
aprovar el Pla Supramunicipal de Prevenció de Drogodependències de Canyelles, 
Cubelles i Olivella 2009-2012. 
 
La Junta de Govern Local, reunida en sessió ordinària del dia 27 de febrer de 2013 va 
aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Cubelles al conveni subscrit entre els 
Ajuntaments de Canyelles, Olivella i el Consell Comarcal del Garraf per l’elaboració i 
implementació del Pla Supramunicipal de Prevenció de Drogodependències pel 
període 2013-2016. 
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Vist l’informe de la Regidoria de Joventut número 22/2013, de data 2 de desembre de 
2013. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 10 de desembre de 2013. 
 
Aquesta regidoria proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents:  
 
ACORDS 
 
Primer.- Aprovar el Pla Supramunicipal de Prevenció de Drogodependències de 
Canyelles, Cubelles i Olivella 2013-2016, que s’incorpora al present acord formant-ne 
part a tots els efectes. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a les regidories de Benestar Social, de Medi Ambient 
i Sanitat i d’Ensenyament d’aquest Ajuntament, als Ajuntaments de Canyelles i 
d’Olivella i al Consell Comarcal del Garraf. 
 
El Sr. Pineda explica que el primer projecte abastava del 2009 al 2012, i va ser 
redactat  pels tècnics de Canyelles, Cubelles i Olivella i que el corresponent al període  
2013 al 2016 s’ha elaborat el segon pla d’aquest projecte. Exposa que el TRACA és un 
pla supramunicipal de prevenció de drogues centrat en una prevenció primària, quan 
encara no existeix el consum, i una secundària, quan existeix consum ocasional; que 
intenta implicar els joves en l’esport, activitats de lleure i personals, viatjar o crear 
associacions noves de joves i que fa tallers i xerrades tot plegat amb l’objectiu de 
promoure estils de vida saludables. Afegeix que es poden fer consultes de manera 
anònima i que s’elaboren materials informatius per als joves però també per als pares 
que puguin tenir dubtes i conflictes amb els seus fills o filles. Seguidament defineix el 
projecte en quatre línies bàsiques que consisteixen en sensibilitzar la població sobre la 
importància d’actuar de manera activa, informar sobre el consum de drogues, 
dissenyar, desenvolupar i avaluar les intervencions a fi de garantir la seva estabilitat i 
manteniment i elaborar i dur a terme projectes preventius envers el consum de 
drogues. Finalment el Sr. Pineda agraeix  a ***, tècnic del Pla, el treball realitzat així 
com als IES de Cubelles per la seva implicació. 
 
La Sra. Fonoll comenta que TRACA es va iniciar al període 2009-2012 amb la 
col·laboració dels Ajuntaments de Cubelles, Canyelles i Olivella i sota el paraigües 
tècnic del Consell Comarcal del Garraf convertint-se en un instrument efectiu de la 
prevenció de drogodependències. Afegeix que s’ha de seguir treballant en la mateixa 
línia i  que per aquests motius hi donaran el seu suport. 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per la unanimitat dels membres assistents. 
 

REGIDORIA DE PLANEJAMENT I HABITATGE 

 
11.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 
NÚM. 01/2012 DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ MUNICIPAL DE CUBELLES, 
NOU SECTOR DE SÒL URBANITZABLE DELIMITAT “INSTITUT LES VINYES” 
 
El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 18 de setembre de 2012, per 
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unanimitat, acordà aprovar inicialment la modificació puntual del Pla General 
d’Ordenació Municipal núm. 01/2012, consistent en la creació d’un nou sector de sòl 
urbanitzable delimitat, per a l’obtenció d’equipaments necessaris per a la instal·lació d’un 
nou Institut d’Educació Secundària a Cubelles.  
 
L’esmentat acord va ésser objecte de publicació al BOPB de data 22/10/2012, al 
DOGC núm. 6244 de data 31/10/2012, al Periódico de Catalunya de data 18/10/2012, 
al taulell d’edictes de la Corporació i a la pàgina web municipal, als efectes de possible 
presentació d’al·legacions i/o reclamacions.  Consta a l’expedient certificat que 
acredita que durant el període d’exposició pública no s’han presentat al·legacions ni 
reclamacions. 
 
Atès que la present modificació es promou en concordança amb el que determina el 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme (TRLUC d’ara endavant). 
 
Vistos els informes emesos pels organismes afectats en raó de llurs competències 
sectorials: informe favorable amb condicions relatives al desenvolupament de la 
modificació de l’ATM (Autoritat del Transport Metropolità) de data 20 de novembre de 
2012 sobre l’estudi de mobilitat generada aportat; informe favorable amb condicions 
relatives al desenvolupament de la modificació de la Direcció General de Comerç de la 
Generalitat de Catalunya de data 17 de desembre de 2012; informe favorable amb 
condicions relatives al desenvolupament de la modificació dels Serveis Territorials a 
Barcelona Comarques del Departament d’Ensenyament de data 22 de gener de 2013; 
informe favorable de l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua) de data 27 de febrer de 2013 
per l’afectació a la zona de servitud i policia del Torrent del Cementiri.  
 
Vista la resolució sobre la Memòria ambiental de la Modificació puntual del Pla General 
d’Ordenació núm. 1/2012 emesa per la Direcció General de Polítiques Ambientals, de 
data 16 de juliol de 2013. 
 
Vist el document per a l’aprovació provisional que incorpora les prescripcions 
informades pels organismes públics per raó de llurs competències sectorials durant el 
tràmit d’informació pública redactat pels Serveis Tècnics Municipals, de data 3 de 
setembre de 2013, favorable a la modificació provisional. 
 
Vist l’informe de secretaria núm.26/2013, de data 2 de desembre.  
 
Atès que s’ha pres en consideració l’informe de sostenibilitat ambiental, la memòria 
ambiental i la Resolució de 16 de juliol de 2013, sobre la memòria ambiental de la 
Direcció General de Polítiques Ambientals, emesa pel Subdirector general d’Avaluació 
Ambiental, d’acord amb l’article 25.7 de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació 
ambiental de plans i programes 
 
Vist l’informe tècnic 82/13 de l’arquitecte municipal. 
 
Atès el que determina l’article 96 del TRLUC en relació a la modificació de qualsevol 
dels elements d’una figura del planejament urbanístic. 
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Vistos els articles 22.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, modificada per la Llei 57/2003,16 de desembre, de mesures per a la 
modernització del govern local i l’article 52.2.c) 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. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de data 10 de desembre de 
2013, aquesta regidoria proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla General d’Ordenació 
Municipal núm. 01/2012, consistent en la creació d’un nou sector de sòl urbanitzable 
delimitat, per a l’obtenció d’equipaments necessaris per a la instal·lació d’un nou Institut 
d’Educació Secundària a Cubelles, que incorpora les prescripcions dels organismes 
afectats per raó de llurs competències sectorials (Agència Catalana de l’Aigua, Autoritat 
del Transport Metropolità, Direcció General de Comerç de la Generalitat de Catalunya i 
Serveis Territorials a Barcelona Comarques del Departament d’Ensenyament). 
 
Segon.-  Inserir edicte de l’aprovació provisional en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i al web i tauler d’edictes de la corporació. 
 
Tercer.- Trametre els documents i còpia de l’expedient administratiu a la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona, per a la seva aprovació definitiva, si s’escau. 
 
La Sra. Romero explica que es tracta d’un tràmit ordinari que es faria en qualsevol 
modificació del Pla General; que al Ple del setembre del 2012 es va aprovar 
inicialment la creació d’un nou sector de sòl urbanitzable delimitat per a la obtenció 
dels equipaments necessaris per a la instal·lació d’un nou IES a Cubelles i que si, ara, 
això no es passa pel Ple s’haurien d’iniciar els tràmits de nou, motiu pel qual demana 
tirar-ho endavant. Afegeix que ho tornaran a remetre a Territori de la Generalitat qui 
demanarà a Ensenyament aquest informe i d’aquesta manera, indica, no prescriurà 
l’expedient. 
 
La Sra. Fonoll comenta que l’inici d’aquesta modificació ve donada per la necessitat 
urgent de cedir uns terrenys perquè la Generalitat contempli dins les actuacions 
preferents la construcció del nou IES i que per això cal saber quina és la voluntat real 
de la Generalitat per a construir aquest IES però que, en tot cas, el seu vot serà 
favorable. 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per la unanimitat dels membres assistents. 
 
12.- APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 
03/2013 DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE CUBELLES 
 
Les actuacions permeses per al sòl no urbanitzable  al municipi de Cubelles es troben 
limitades al Pla General d’ordenació Urbana (PGOU) vigent, que, amb més de 20 anys 
de vigència estableix uns usos per al sòl no urbanitzable que no s’ajusten a la realitat 
ni a les necessitats que posarien en valor aquest tipus de sòl, el que fa que hi hagi 
diferents àmbits molt degradats, amb edificacions abandonades des de fa anys pel 
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finiment del seu ús agrícola i ramader i que no es poden recuperar i/o posar en valor i 
regenerar aquest tipus de sòl, atès que els usos que els propietaris voldrien  
desenvolupar no estan recollits al PGOU vigent i sí a la Llei d’Urbanisme. 
 
L’Ajuntament de Cubelles ha recollit diverses iniciatives privades dels propietaris per 
desenvolupar activitats en sòl no urbanitzable, que posarien en valor els àmbits on es 
desenvoluparien, respectant el valor d’aquest tipus de sòl, creant activitat econòmica al 
municipi i llocs de treball. 
 
La present modificació, redactada pels Serveis Tècnics de l’Ajuntament,  respon a la 
necessitat d’incorporar al PGOU vigent al municipi de Cubelles els usos permesos al 
sòl no urbanitzable pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d’Urbanisme (TRLUC d’ara endavant), modificat per la Llei 3/2012, de 
22 de febrer. 
 
Atès el que determina l’article 96 del TRLUC, redactat de conformitat amb l’article 38 
de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, en relació a la modificació de qualsevol dels 
elements d’una figura del planejament urbanístic. 
 
Vist l’informe de Secretaria núm. 28/2013 de 9 de desembre de 2013. 
  
Vistos els articles 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, modificada per la Llei 57/2003,16 de desembre, de mesures per a la 
modernització del govern local i l’article 52.2.c) 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. 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de data 10 de desembre de 
2013, aquesta regidoria proposa al Ple l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla General d’Ordenació 
Municipal núm. 03/2013, consistent en la modificació d’usos al sòl no urbanitzable. 
 
Segon.- Sotmetre a informació pública el document “Modificació Puntual núm. 03/2013 
del Pla General d’Ordenació Urbana de Cubelles”, durant un mes, mitjançant anunci 
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, DOGC, en un dels diaris de major 
difusió de la demarcació, tauler d’edictes i web de la corporació, a efecte de possibles 
al·legacions i/o reclamacions. En el supòsit d’haver-n’hi seran resoltes per la 
corporació per acord de Ple. 
 
Tercer.- Simultàniament al tràmit d’informació pública, sol·licitar informe als organismes 
afectats per raó de llurs competències sectorials.  
 
Quart.-  Transcorregut el termini assenyalat, elevar al Ple proposta amb les al·legacions 
i/o reclamacions que s’hagin presentat, als efectes de l’aprovació provisional, si s’escau. 
 
Cinquè.- Comunicar el present acord als Ajuntaments de Cunit, Castellet i la Gornal i 
Vilanova i la Geltrú, i als Serveis Tècnics municipals. 
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La Sra. Romero explica que el Pla General és de l’any 1993, fet que fa que les 
normatives hagin canviat, de tal manera que els terrenys agrícoles es puguin recuperar 
i incloure tipus d’usos diferents als que es podien donar. Comenta que això es va fer 
arran de que hi havia diversos propietaris interessats en la possibilitat de poder 
desenvolupar a les seves propietats activitats de restauració o allotjament i, per no fer-
ho un per un, es va decidir modificar les claus 16, 17 i 18 perquè tot el municipi se’n 
pogués aprofitar. Seguidament indica que s’hauran de passar pel Ple els diferents 
plans parcials i que tot estarà en exposició pública. 
 
El Sr. Alamán recorda que estan en un procés d’aprovació del POUM i també indica 
que l’acord primer no concreta els usos permesos. Afegeix que es tracta d’una qüestió 
de màxima importància perquè es tracta d’actuacions en sòl no urbanitzable i el Decret 
Legislatiu que ho regula és de molta complexitat i exigeix un estudi molt detallat. 
Comenta que al PPC li agrada aquesta possibilitat que ofereix la Llei permetent 
activitats d’explotació i que vetllaran perquè això tiri endavant però que, no obstant 
això, i com que tenen certs dubtes sobre la gestió de la Llei demanen que es deixi el 
punt sobre la taula i es dugui a terme una reunió per a tractar sobre aquesta gestió i 
tornar-ho a portar al Ple del mes de gener. 
 
El Sr. Écija diu que vol explicar el seu vot, que serà d’abstenció. Manifesta que ell està 
a favor d’aquest tema però que, com el seu habitatge està en zona rústica i per evitar 
suspicàcies, s’abstindrà. 
 
El Sr. Lleó diu que es troba en una situació similar a la del Sr. Écija; que es tracta 
d’una cosa positiva per al poble però que per no aixecar suspicàcies s’abstindrà en la 
votació. 
 
El Sr. Pineda es remet a les paraules del Sr. Lleó i diu que per aquest motiu també s’hi 
abstindrà. 
 
El Sr. Hugué manifesta que es troba en la mateixa situació que els anteriors regidors i 
que, per tant, el seu vot particular serà d’abstenció. 
 
El Sr. Alamán destaca  que aquesta reforma procedeix del 2012 i que, per tant, és molt 
recent. Afegeix que el seu partit donarà suport a tots aquests projectes perquè 
consideren que dinamitzen el municipi econòmicament i a nivell d’ocupació. 
 
L’alcaldessa comenta que la present modificació, redactada pels Serveis Tècnics de 
l’Ajuntament, respon a aquesta necessitat d’incorporar aquests usos permesos per la 
Llei i considera que posarien en valor els àmbits on es desenvoluparien, creant 
activitat econòmica i llocs de treball a municipi. Afegeix que, davant aquestes 
circumstàncies, es mereix un recolzament  molt important a la regidoria de 
Planejament, a la Sra. Romero, per haver portat aquest punt a la seva aprovació. 
 
Es sotmet a votació deixar el punt sobre la taula i no s’aprova per 10 vots en contra 
(2 d’ICV-EUiA, 2 del PSC, 2 de CIU, 1 d’EC-FIC i 3 d’UC-Reagrupament), 4 
abstencions (1 del Sr. Écija del PSC, 1 del Sr. Pineda d’ICV,-EUiA 1 del Sr. Hugué, 
d’UC-Reagrupament i 1 del Sr. Lleó d’ICV-EUiA) i 2 vots a favor (2 del PPC). 
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Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per 11 vots a favor (2 d’ICV-EUiA, 2 del 
PSC, 2 de CIU, 1 d’EC-FIC, 3 d’UC-Reagrupament i 1 del PPC), 5 abstencions (1 del 
Sr. Pineda d’ICV-EUiA, 1 del Sr. Lleó d’ICV-EUiA, 1 del Sr. Écija del PSC, 1 del Sr. 
Hugué, d’UC-Reagrupament i 1 del Sr. Alamán del PPC) i cap vot en contra. 
 
La Sra. Martínez com a regidora de Dinamització Econòmica i part del govern diu que 
ens hem de felicitar per tirar endavant una iniciativa que serà beneficiosa per al 
municipi perquè ens permet una sortida en la vessant del turisme rural i, adreçant-se al 
Sr. Alamán, afegeix que en aquest Ajuntament les coses es fan com indica la Llei. 
 
13.- ALTRES TEMES 

 
IV. PART DE CONTROL 
 
14.- MOCIONS  
 
15.- ALTRES MOCIONS 
 
16.- PRECS I PREGUNTES 
 
PRECS I PREGUNTES PLE ORDINARI DE DATA 17 DE DESEMBRE DE 2013 
 
Preguntes del grup municipal del PPC 
 
1.- La Sra. Navarrete comenta que hi ha contenidors amb restes de podes des de fa 
més d’un mes amb el risc d’incendi que això suposa i la mala imatge per al municipi i 
creu que s’haurien de recollir així com multar els veïns responsables. 
 
2.- La Sra. Navarrete pregunta: Pensen EC-FIC i CIU fer torns rotatius a les Juntes de 
Portaveus? 
 
Preguntes del grup UC-Reagrupament 
 
1.- La Sra. Fonoll transmet algunes propostes fetes per veïns de Mas Trader que 
demanen que cada 15 dies es netegi l’entorn del local social i l’espai esportiu i es faci 
el seu manteniment no només per les festes. Altres propostes són l’arranjament de 
voreres, parc infantil, carreteres, carrers, desbrossament i que es netegi la pedra de la 
font. 
 
2.- El Sr. Hugué pregunta: per què les lluminàries de Nadal romanen enceses tota la 
nit? Comenta que s’han fet apagades selectives en zones del municipi durant gairebé 
dos anys sota el pretext de l’estalvi energètic i pregunta: no els sembla això una 
incongruència? 
 
3.- El Sr. Hugué pregunta: per què s’està arribant a la nefasta situació d’acumulació 
de restes de poda al costat dels contenidors des de fa setmanes ?Considera que la 
situació es deu, en gran mesura, a la retallada d’entre 40 i 50.000 € a la partida de la 
deixalleria del pressupost del 2013 que ha comportat que ara només romangui oberta 
tres dies setmanals en comptes de set i per tot l’exposat pregunta: contempla el 
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govern en el pressupost del 2014 la continuació d’aquesta retallada? Contempla 
alguna campanya de sensibilització per a aquestes pràctiques incíviques dels veïns? 
 

El Sr. Lleó comenta que el veïnat sap que no s’hauria de fer això; que és cert 
que han tingut aquest problema que ha durat ben bé tres setmanes però que 
des de dilluns 16 de desembre s’ha iniciat la recollida que durarà, indica, fins el 
gener. Afegeix que s’està mentalitzant la gent i que possiblement es tirarà 
endavant alguna sanció administrativa. Quant al tema de la deixalleria diu que 
no només està oberta tres dies sinó també dos matins i conclou dient que 
s’estan invertint molts diners i es troben que quan s’acaba de netejar s’ha de 
tornar a començar. 

 
El Sr. Hugué demana que se li aclareixi si és cert que el govern ha retallat 40.000 o 
50.000 € en la partida de la deixalleria i reitera que el servei que s’està donant és 
inferior al de l’any passat. 
 

El Sr. Lleó afirma que és cert que el servei s’ha retallat perquè hi ha despeses 
més importants com per exemple els problemes socials. 

 
4.- El Sr. Baraza  diu que farà tres preguntes a la regidora d’Ensenyament i que 
agrairia resposta directa sobretot en una d’elles i pregunta: Pensa programar algun 
Consell Escolar en una data propera?.  
 
5.- El Sr. Baraza  pregunta: Pensa seguir endavant amb el Reglament del Consell 
Escolar? 
 
Seguidament felicita l’escola Mar i Cel pels 2.970 € de la Marató de TV3 i diu que li 
sobta que les regidories que han recolzat això hagin estat la de Cultura i la d’Esports 
però no la d’Ensenyament 
 
6.- El Sr. Baraza explica que a l’escola Vora del Mar hi ha unes bombes antiincendis 
que no estan operatives; que aquest fet va ser comunicat per l’equip directiu en data 
10 d’abril i novament el 28 de novembre i que és un fet molt preocupant i pregunta: ara 
que s’acaben les classes divendres, agafa vostè el compromís de que el dia 7 de 
gener aquest sistema estigui al corrent? Prendrà les mesures oportunes perquè això 
no torni a succeir? 
 
7.- El Sr. Baraza pregunta : Quins són els motius de les abstencions del Sr. Grau i de 
la Sra. Romero en la votació del punt de la RLT? 
 

La Sra. Romero diu que s’està treballant el tema del Consell Escolar i del seu 
Reglament perquè creien que estava tot correcte però quan van voler 
programar-lo va resultar que, segons la tècnica, no estava en ple funcionament 
i s’havien de fer algunes modificacions; que la intenció és fer-lo el més aviat 
possible, probablement el mes de gener. 

 
El Sr. Baraza diu que les reunions es podien haver fet igualment malgrat  no tenir un 
Reglament i afegeix que ell mateix en va fer dos com a regidor d’Ensenyament. 
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En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Lleó. 
 

La Sra. Romero, en relació a les bombes antiincendis de l’escola Vora del Mar, 
diu que aquest tema se li va notificar en un Consell Escolar, que els tècnics van 
anar a mirar-ho i que hi ha un interès per solucionar-ho el més aviat possible. 

 
El Sr. Baraza reitera la pregunta de si estarà arreglat el 7 de gener i diu que amb 
aquests temes no es juga perquè més enllà de la desgràcia humana que pot haver-hi 
les indemnitzacions les hauria de pagar l’Ajuntament 
 

La Sra. Romero respon que possiblement i que posarà tots els mitjans perquè 
així sigui. 
 

El Sr. Baraza pregunta : en cas que no sigui així quines mesures alternatives 
prendran? 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Lleó. 
 

El Sr. Pineda, en relació a la pregunta de La Marató diu que l’Ajuntament en 
definitiva és un equip de treball, un equip de govern format per diferents 
regidories que es distribueixen la feina. 

 
L’Alcaldessa demana la secretària que expliqui el motiu d’abstenció de la Sra. 
Romero en el punt 5 tal i com demanava el Sr. Baraza 
 
La secretària accidental explica que hi ha un procediment judicial iniciat per un 
treballador que ocupa una de les places que es modifiquen a la RLT i que, per tant, 
legalment, la regidora està incursa en causa d’abstenció. 
 
El Sr. Grau, en relació a la seva abstenció, diu que ahir es va fer una reunió en la que 
va expressar la seva motivació i que considera que la millor aportació que pot fer en 
aquest Ple és la d’abstenció. 
 
L’alcaldessa en nom de tot el consistori desitja a tothom unes bones festes i en 
homenatge a Nelson Mandela afegeix: “Avui és avui, el passat és passat i toca mirar 
cap el futur”. 
 
 

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

 
1. La Sra. Navarrete pregunta: poden informar quin tipus de millora ambiental i 

paisatgística està prevista realitzar a la desembocadura del riu Foix amb 

l’empresa Ecoima? 

Tal com va sol·licitar vostè en el seu moment al Ple, als Serveis Tècnics 
Municipals ja fa dies que tenen preparada a la seva disposició una còpia de les 
actuacions de millora ambiental i paisatgística realitzades a la desembocadura 
del riu Foix. 
En les respostes del Ple del mes d'octubre ja li comuniquem que pot passar a 
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recollir aquesta documentació. 
 

2. La Sra. Navarrete pregunta: ja s’ha enviat una carta a l’ACA amb la decisió 

presa en referència a la contaminació del riu Foix? Si es així, s’ha obtingut 

resposta? 

Sí. Encara no. 
 

3. La Sra. Navarrete pregunta: està previst realitzar alguna actuació al paviment 

del Raval d’en Torrent? Comenta que el paviment està fet malbé  i aporta 

fotografies. 

Serà la propera actuació. Està inclosos dins del contracte de pavimentació que 
es troba pendent d’adjudicació i que es preveu executar al gener de 2014. 
 

4. La Sra. Navarrete pregunta, diu, a petició dels veïns del Corral d’en Cona: què 

ha passat i perquè s’han retirat les porteries de futbol? 

S'han retirat les porteries fins que es procedeixi a instal·lar el tancat del recinte. 
Desprès es tornaran a posar. 

 
 

Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal d’UC-RCat 
en el Ple ordinari del 19 de novembre de  2013 

 
1. La Sra. Fonoll pregunta: com tenen controlat el tema de les caravanes de la 

zona de la Mota de Sant Pere, concretament a la Plaça Martí i Pol, ja que 

sembla ser un lloc habitual pels caravanistes? 

D’altra banda, a la zona a la que fan referència no està limitat l’estacionament 
d’autocaravanes. La policia local només pot actuar en casos on hi hagin 
estacionaments indeguts, acampades (que no estacionar una autocaravana) o 
actes incívics. La nostra actuació, ja que no està prohibit l’estacionament 
d’aquest tipus de vehicles, és, cada vegada que detectem l'aparcament 
d'una autocaravana al municipi, comprovar si està correctament estacionat i si 
existeix o no acampada. 
De totes maneres estem treballant per la regulació del proper estiu. 
 

2. La Sra. Fonoll pregunta: en quina situació es troba l’expedient referent als 

DEAS, que es  va demanar mitjançant instància el passat 24 d’octubre de 

2013? 

L'expedient referent als DEAS poden anar a consultar-lo als Serveis Tècnics 
Municipals. 
 

3. La Sra. Fonoll pregunta: quin és el cost total de la substitució (fer i desfer) de 

les pilones al casc antic? 

El cost del contracte menor amb l’empresa de Cubelles que ha executat la 
retirada de les pilones, s’ha tingut en compte en la liquidació de l’obra amb 
l’empresa adjudicatària de les obres de reurbanització. Un cop conegut el cost, 
es va modificar la liquidació ajustant alguna partida per tal de reduir l’import de 
la preliquidació . La primera fase de retirada de les pilones, feta fa uns mesos, 
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la va executar directament l’empresa adjudicatària de les obres, sense cost per 
l’Ajuntament 
 

4.  La Sra. Fonoll pregunta: quin és el cost total de la rampa realitzada a la Plaça 

de la Creu, davant de la seu d’ICV? 

La resposta és la mateixa que li vam donar a la pregunta que va formular vostè 
en el Ple del mes de setembre: 
“Les obres d’adaptació dels passos de vianants del carrer La Creu es van 
iniciar al mes d’agost però, per motius de planificació de tasques del Servei 
Municipal d’Obres, van haver-se de paralitzar fins a finals de setembre. Una 
vegada ha estat realitzada la senyalització horitzontal a principis del mes 
d’octubre, les obres es troben finalitzades. Aquesta actuació està inclosa dins 
de les tasques de manteniment rutinari de la via pública que realitza el Servei 
Municipal d’Obres al llarg de l’any. Aprofitant el manteniment de la senyalització 
horitzontal del carrer La Creu una vegada es va realitzar el manteniment del 
paviment asfàltic de l’últim tram del carrer, s’ha portat a terme la reconfiguració 
dels passos de vianants del primer tram, entre el carrer Sant Antoni i el carrer 
Cunit. S’han adequat els passos tenint en compte la normativa d’accessibilitat i 
directrius del Servei Català de Trànsit i s’ha millorat la ubicació de la 
senyalització horitzontal d’aproximació a la rotonda del carrer Sumella  i al 
creuament amb el carrer Sant Antoni per tal de millorar la visibilitat. L’actuació 
ha estat realitzada des de la Regidoria d’Obres i Serveis Viaris, gestionada pel 
tècnic de l’Àrea i executada pel personal del Servei Municipal d’Obres amb un 
cost en recursos materials no superior als 250€.” 
 

5. La Sra. Fonoll pregunta: poden indicar de quins espais disposen els infants i 

joves per poder jugar i practicar qualsevol tipus d’esport, ja que el poliesportiu 

és un espai blindat per aquest lleure i s’ha de pagar? 

Actualment, els parcs que compten amb instal·lacions esportives són els 

següents: 

 Parc del Prat de Cubelles (Tennis-taula i bàsquet). 

 Parc de Santa Maria (circuit d’elements saludables i petanques). 

 Parc del Parc de Cubelles  (Tennis-taula, petanques, futbol i bàsquet). 

 Zona d’equipaments de Mas Trader I (Bàsquet, futbol i petanca). 

 Zona d’equipaments Corral d’en Cona (petanques). 

 Zona verda La Solana (Tennis-taula, petanques i bàsquet). 

 Zona verda Mota Sant Pere (petanques). 

 Passeig fluvial (petanques). 

 Plaça de la Sardana (Bàsquet).  

 
6. El Sr. Ardila en relació a la pregunta que va formular al ple del 17 de setembre 

i contestada el 15 d’octubre, en referència al dinar de la gent gran, explica que 

quan ell era regidor de l’Àrea de Serveis Social se’l va criticar per pujar el 100% 

el preu del dinar i ara s’ha pujat un 60%, quan el govern tenia la possibilitat de 

no haver cobrat res. I pregunta: és possible que algun membre del govern 
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actual estigui disposat a fer desaparèixer la Diada de la Gent Gran?  Per altra 

part, comenta que l’any passat hi va haver algun regidor que no va pagar, i 

pregunta:  per què no es van reclamar als regidors corresponent el pagament 

del dinar? Explica a continuació que en aquell moment la responsable del 

departament de Serveis Socials era la Sra. Miquel, ja que  havia fet fora al grup 

d’UC-Reagrupament, i pregunta: va reclamar aquest diners?  En cas negatiu, 

pensa fer-ho? 

 

Ningú vol fer desaparèixer la Diada de la Gent Gran. Li agrairíem que si té 
alguna dubte al respecte parli vostè directament amb la Responsable de la 
Diada de la Gent Gran. 

 
7. El Sr. Ardila explica que a l’inici de la legislatura es van produir una sèrie de 

contactes entre la família propietària de la casa Can Travé i l’Ajuntament, que 

en aquell moment la Sra. Miquel i ell mateix, com a regidor de Cultura, havien 

anat en diverses ocasions a visitar a la família amb l’objectiu que en un futur la 

casa Can Travé passés a formar part del patrimoni municipal, i indica que des 

de la sortida d’UC-Reagrupament del govern no saben si s’ha continuat amb 

aquest projecte, per això, pregunta: com està aquest tema?  Des de 

l’Ajuntament s’ha fet alguna proposta a la família per poder adquirir la casa?  Hi 

ha hagut algun tipus de negociació o es van acabar quan ell va deixar de 

formar part del govern?  Què pensen fer a partir d’ara, donat que aquest espai 

està a la venda? 

Totes les preguntes tenen la mateixa resposta; Estem en converses. 
 
8. El Sr. Baraza diu que li consta que s’està treballant en el tema de la calefacció 

de les llars i les escoles, però pregunta: per què no es fa una planificació amb 

temps suficient perquè no es trobin una baixada de temperatures al municipi, 

com ha passat, i que tant les escoles com les llars estiguin preparades en 

quant a la calefacció?  Per què no s’ha tingut aquesta previsió?  Quines seran 

les mesures de cara a anys vinents? 

S'està treballant en els plecs per un contracte pel manteniment integral de tots 
els espais municipals. 
 

9. El Sr. Baraza pregunta: es pensa portar a terme aquell ple infantil que quan ell  

estava de regidor es va començar a realitzar i que comportava la participació 

dels estudiants, nens i nenes de les escoles? Es farà la Plaça de Santa Maria ? 

Ho hem anat continuant fent-ho. L’últim va ser el dia 3 de desembre amb el 
curs de 3er de l’Escola Charlie Rivel. 
Ho estem estudiant degut a què els diners per fer el canvi en aquests moments 
els hem utilitzar per un altre tema més prioritari. 

 
 
No havent-hi més assumptes per fer constar, l’ Alcaldessa presidenta aixeca la sessió, 
quan són les 21:45 hores;  


