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EXTRACTE DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE 18 DE MARÇ DE 
2014, ADAPTADA A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 DE DESEMBRE, DE 
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD) 
 
A Cubelles, el dia 18 de març de 2014, a les 20:10 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 
 
-  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 assisteix també, la Sra. Rosa M. Almirall i Domènech, interventora de la corporació  
 
L’alcaldessa excusa la Sra. Cuadra, explicant que s’incorporarà més tard donat que 
està recollint el premi del segell info@participa. 
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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 18 DE FEBRER DE 2014 
 
Es sotmet l’acta a votació i s’aprova per la unanimitat dels membres presents. 
 
II. PART INFORMATIVA 
 
2.- INFORMACIONS DE PRESIDÈNCIA 
 
2.1.- L’alcaldessa explica que la Sra. Cuadra, com a regidora de Comunicació, Premsa 
i Informàtica i en substitució de l’Alcaldia, es troba recollint el premi del Segell  
info@participa , que es tracta d’un segell de qualitat per la valoració i transparència de 
la informació del web municipal. 
 
2.2.- L’alcaldessa explica que aquesta setmana s’ha signat un conveni amb ADEG per 
què entenen que l’Administració Local i l’empresa privada s’ha de caminar 
paral·lelament i unir esforços en un moment de crisi econòmica. 
 
2.3.- L’alcaldessa anuncia que s´han rebut els compromisos de qualitat dels premis 
SICTED de la Diputació de Barcelona i que, per tant, es renoven tots els premis que 
s´han anat tenint en anys anteriors. 
 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats.  
 
3.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA 
 
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 d’Alcaldia núm. 81/2014, 128/2014 I 
130/2014, pels quals es resolen temes de personal. 
 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats.  
 
5.- DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ EMÈS EN 
COMPLIMENT DE L’ARTICLE 218 DEL REIAL DECRET LEGISLATIU 2/2004 DE 5 
DE MARÇ  
 
En compliment de l’article  218 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que 
aprovà el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals en la redacció 
donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de 
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l’Administració Local, s’eleva a Ple l’Informe d’Intervenció núm. 8/14 de data 6/3/14, 
essent els acords adoptats en contra els reparaments efectuats els següents: 
 

 
 

 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats.  
 
III. PART RESOLUTIVA 
 
ALCALDIA/PRESIDÈNCIA  
 
6.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL RESUM NUMÈRIC 
CORRESPONENT A LA REVISIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS A DATA 
1 DE GENER DE 2013 
 
Vist l’expedient elaborat pel negociat d’estadística d’aquest Ajuntament, relatiu a la 
revisió del padró municipal d’habitants del municipi de Cubelles a data 1 de gener de 
2013. 
 
Vistos els resums numèrics que resulten de les variacions en el nombre d’habitants 
durant l’exercici 2013, i finalitzat el procediment per a l’obtenció de les xifres oficials de 
població d’acord amb l’establert a la Resolució de data 25 d’octubre de 2005, l’Institut 
Nacional d’Estadística ha conclòs que la xifra oficial de població corresponent al nostre 
municipi, a data 1 de gener de 2013, és de 14.528 habitants. 
 
Atès l’establert a la Llei 4/1996, de 10 gener, per la qual es modifica la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en relació al padró municipal. 
 
Atès el que disposa l’article 81 del Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre, pel 
qual es modifica el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats 
Locals aprovat pel Reial Decret 1690/1986, d’11 de juliol. 
 
Ateses les Resolucions de data 9 d’abril i 21 de juliol de 1997, per la qual es dicten les 
instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió i revisió del padró, i sobre 
l’actualització d’aquest, respectivament. 
 
Atès l’establert a la Resolució de data 25 d’octubre de 2005, de la Presidenta de 
l’Institut Nacional d’Estadística i del Director General de Cooperació Local sobre revisió 
del Padró Municipal i el procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de 
població. 
 

DF DA REPARAMENT

107

Decrets Alcaldia 95/14, 

96/14 i 102/14 així com 

ordenació de pagament de 

la nòmina malgrat 

l'existència dels 

reparaments                             

NOMINA FEBRER: Reparaments respecte complement productivitat policia local (pagament 

màxim per tots els agents, sense acreditar compliment criteri per part de diversos agents a 

causa de baixes durant 2013); complements de productivitat específics no regularitzats -

inclosos en DF 592/10-es va emetre Diligència conjunta de Secretaria-Intervenció 1/2013); 

Pagament d'hores extraordinàries quan no consta acreditada realització de jornada ampliada 

per part de policia des de LPGE 2012; existència segons informes de RH de conceptes 

retributius duplicats (productivitat personal radio dissabtes); manca d'establiment per Ple 

segons Informe de RH de criteris de productivitat de nocturnitat i assistència policia local i 

dijous tarda personal oficines.
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Vist l’informe número 01/14 d’Estadístiques Generals de Població, emès per la 
Responsable del Padró Municipal d’Habitants, i amb el vist i plau de Cap de l’Oficina 
de Participació i Informació Ciutadana, de data 18 de Febrer de 2014. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 11 de març de 2014. 

Per tot l’exposat, aquesta Alcaldia proposa al Ple l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar el resum numèric relatiu a la revisió definitiva del Padró Municipal 
d’Habitants a data 1 de gener de 2013, de la qual en resulta una població de 14.528 
habitants. 
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la Delegació Provincial de Barcelona de 
l’Institut Nacional d’Estadística, al carrer Via Laietana, 8, entresol, 08003, de 
Barcelona. 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per unanimitat dels membres de la 
Corporació 
 
7.- APROVACIÓ DEFINITIVA, SI S’ESCAU, DEL REGLAMENT ORGÀNIC 
MUNICIPAL (ROM) DE L’AJUNTAMENT DE CUBELLES 
 
En data 17 de desembre de 2013 el Ple de l’Ajuntament de Cubelles, reunit en sessió 
ordinària, va aprovar inicialment el Reglament Orgànic Municipal (ROM), disposant 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 els interessats 
podien presentar al·legacions i/o reclamacions.  
 
L’acord es va publicar al BOPB de data 7 de gener de 2014, al DOGC núm. 6538 de 
13 de gener de 2014 i va ser exposat al tauler d’edictes de la Corporació. 
 
Durant el termini d’exposició pública consta la presentació d’un escrit d’al·legacions 
per ***, en representació de la “Federació d’Associacions de Veïns de Cubelles”. 
 
Consta a l’expedient informe de la Secretària General de la Corporació, núm. 3/2014 
de data 4 de març de 2014, quins fonaments jurídics i conclusions són les següents, 
literalment: 
 

“ II 
FONAMENTS JURÍDICS 

 
Primer.- La legislació aplicable a l’objecte del present informe està continguda, 
bàsicament, en les següents normes: 
 

 Articles 9.2 i 23.1 de la Constitució Espanyola (CE, a partir d´ara), quant 
al dret de participació dels ciutadans en els afers públics. 

 Article 6 de la CE que defineix els partits polítics com a element 
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fonamental per a la participació política. 
 Article 18.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 

règim local (LRBRL, d’ara endavant) i 158 del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat mitjançant Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril (TRLMRLC, a partir d´ara), quant al dret 
genèric de participació dels veïns en la gestió municipal. 

 Articles 29 de la CE i 157 del TRLMRLC, quant el dret de petició. 
 Articles 80.2 i 3 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel 

qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 
de les entitats locals (ROF, en endavant), quant a l´aprovació dels 
esborranys d´actes. 

 Articles 46 e) de la LRBRL, 106 del TRLMRLC, 82.3, 97.2 i 3 i 91.4 del 
ROF, quant a la presentació de mocions i proposicions. 

 Article 26 del Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de 
Cubelles.  

Segon.-  Pel que fa a les qüestions formals, indicar que les al·legacions s´han 
presentat en temps i forma, per qui està legalment legitimat. 

Tercer.- Pel que fa a les qüestions de fons, indicar breument que el dret de 
participació dels veïns en els afers públics està recollit ja als articles 9.2 i 23.1 de la CE 
i, pel que fa a l´àmbit local, als articles 18 b)  de la LRBRL i 158 del TRLMRLC. Així, el 
primer assenyala que són drets dels veïns (entre d´altres):  

“b) Participar en la gestión municipal de acuerdo con lo dispuesto en las leyes 
y, en su caso, cuando la colaboración con carácter voluntario de los vecinos 
sea interesada por los órganos de gobierno y administración municipal.” 

Quart.- Respecte la primera i segona al·legació, distingir les referències al Reglament 
de Participació Ciutadana (RPC, d´ara endavant) de les del ROM, tota vegada que el 
document que es troba en exposició pública – als efectes de presentació de possibles 
al·legacions – és el ROM. Per tant, no pertoca en aquest moment procedimental ni en 
aquet informe analitzar cap referència al RPC, sense perjudici de la possibilitat dels 
veïns de sol·licitar a la Corporació les modificacions que considerin oportunes, que 
serien objecte d´anàlisi i expedient separat a aquest, en el seu cas. 

Per tant, procedeix INADMETRE A TRÀMIT l´al·legació primera, apartat primer i 
l´al·legació segona, en tant que es refereixen al RPC. 

Cinquè.- Pel que fa a l´al·legació primera, segon apartat, que fa referència a l´article 
23.4 del ROM, en la que es sol·licita la presentació de mocions per part de la 
ciutadania, indicar que la Sentència del Tribunal Constitucional 214/1989, de 21 de 
desembre estableix el sistema de fonts aplicables al règim local, assenyalant que el 
ROM pot establir una regulació diferent a la legislació bàsica estatal i autonòmica 
aplicable en matèria de règim local únicament, pel que fa a la concreció de l’exercici 
dels drets o el compliment de les obligacions recollides en dites normes, sense que 
pugui modificar, per tant, els drets o obligacions recollits en aquestes. 
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En aquest sentit, l´article 46 e) de la LRBRL assenyala: 

“e) En los plenos ordinarios la parte dedicada al control de los demás órganos 
de la Corporación deberá presentar sustantividad propia y diferenciada de la 
parte resolutiva, debiéndose garantizar de forma efectiva en su funcionamiento 
y, en su caso, en su regulación, la participación de todos los grupos 
municipales en la formulación de ruegos, preguntas y mociones.” 

Per la seva banda, la legislació autonòmica de règim local, article 106 del TRLMRLC, 
indica: 

“106.1  Els grups o un mínim de tres membres de la Corporació poden 
presentar al ple propostes de resolució per a debat i votació. En el cas que no 
s'hagin constituït grups, aquest dret correspon a tots els regidors, 
individualment.” 

I per que fa a la concreció de l´exercici d´aquest dret, recollida a l´article 97.3 en 
relació a l´article 91.4 del ROF, limita la presentació de mocions, exclusivament, als 
grups polítics que integren el Consistori, en els següents termes: 

“4.  En las sesiones ordinarias, concluido el examen de los asuntos en el orden 
del día y antes de pasar al turno de ruegos y preguntas, el Presidente 
preguntará si algún grupo político desea someter a la consideración del Pleno 
por razones de urgencia, algún asunto no comprendido en el Orden del Día que 
acompañaba a la convocatoria y que no tenga cabida en el punto de ruegos y 
preguntas. 

Si así fuere, el Portavoz del grupo proponente justificará la urgencia de la 
moción y el Pleno votará, acto seguido, sobre la procedencia de su debate. Si 
el resultado de la votación fuera positivo se seguirá el procedimiento previsto 
en el artículo 93 y siguientes de este Reglamento.” 

Aquesta limitació - pel que fa a la presentació de mocions - als representats municipals 
es reitera respecte la presentació de proposicions, regulades a l´article 97.2 en relació 
a l´article 82.3  del ROF, quan assenyala: 

“3.  El Alcalde o Presidente, por razones de urgencia debidamente motivada, 
podrá incluir en el orden del día, a iniciativa propia o propuesta de alguno de 
los portavoces, asuntos que no hayan sido previamente informados por la 
respectiva Comisión Informativa, pero en este supuesto no podrá adoptarse 
acuerdo alguno sobre estos asuntos sin que el Pleno ratifique su inclusión en el 
orden del día.” 

Aquests preceptes cal interpretar-los amb la previsió de l´article 6 de la CE, quan 
assenyala:  
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“Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación 
y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la 
participación política. (…)”. 

Per tant, únicament els regidors i regidores de la Corporació, de forma individual o a 
través dels Grups Municipal, podran presentar davant el Ple de la Corporació mocions 
i/o propostes de resolució.  

Per aquest motiu, cal DESESTIMAR l´al·legació primera i segona. 

Sisè.- No obstant l´anterior, i en garantia del dret de participació, la pròpia CE recull el 
dret de petició al seu article 29, que es concreta – entre d´altres, i pel que fa a l´àmbit 
de Catalunya – a l´article 157 del TRLMRL, quan assenyala: 

“1.Els ciutadans poden exercir el dret de petició davant les autoritats locals 
sol·licitant l'adopció d'actes o acords en matèria de llur competència. 

 2  Les peticions s'han de formalitzar sempre per escrit. 

3  Els requisits i la tramitació de les peticions s'han d'ajustar al que disposa la 
legislació que desplega l'article 29 de la Constitució i, si s'escau, la de 
procediment administratiu.”  

I pel que fa concretament a les associacions, l´article 158 del TRLMRLC, quan 
assenyala: 

 “1 Les associacions constituïdes per a la defensa dels interessos generals o 
sectorials dels veïns tenen la consideració d'entitats de participació ciutadana. 

2  En relació amb el municipi, per acord del ple, les associacions tenen dret a:  

a) Rebre informació directa dels assumptes que són de llur interès. 

b)Elevar propostes d'actuació en l'àmbit de les matèries de competència 
municipal. 

c) Formar part dels òrgans de participació. 

d) Intervenir en les sessions del ple i de les comissions d'estudi, 
d'informe o de consulta en els supòsits específics que es determinin.” 

Per tant, les associacions podran: 

a) Exercir el dret de petició i, a tal efecte, sol·licitar a un dels grups polítics – o a 
més d´un -  que conformen la Corporació que presenti al plenari una moció / 
proposició elaborada per dites associacions, però subscrita pel/ls representants 
polítics. 
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b) Intervenir en aquell punt de l´ordre del dia del ple que pugui afectar els seus 
interessos, en la forma recollida a l´article 26 del RPC – que no és objecte 
d´exposició pública, com he indicat anteriorment). 
 

Setè.- Finalment, la Federació d´Associació de Veïns al·lega que l´article 31.2 del 
ROM, “”no es menciona el termini màxim de la presentació de l´acta del ple celebrat i 
la seva publicació al tauler d´anuncis de la Corporació.” 
 
A tal efecte, indicar que l´article 80 apartats 2 i 4 del ROF assenyala de forma 
expressa la forma i temps de presentació de l´esborrany de l´acta, en els següents 
termes:  

“2. A la convocatoria de las sesiones se acompañará el orden del día 
comprensivo de los asuntos a tratar con el suficiente detalle, y los borradores 
de actas de sesiones anteriores que deban ser aprobados en la sesión. 

3. (…). 

4. Entre la convocatoria y la celebración de la sesión no podrán transcurrir 
menos de dos días hábiles, salvo en el caso de las sesiones extraordinarias 
urgentes.” 

Per tant, la regla general és que amb la convocatòria d´una sessió ordinària de ple 
s´acompanyi l´esborrany de l´acta de l´anterior, llevat que per causes excepcionals no 
sigui possible, en quin cas es presentarà amb la següent convocatòria. 

En aquest sentit, ja es va posar de manifest al meu anterior informe núm. 27/2013, de 
5 de desembre, que la proposta de ROM “no entra a regular qüestions ja regulades per 
la legislació bàsica (tal i com a convocatòries i règim de sessions o votacions, o 
l´elecció de l´alcalde/ssa, per posar uns exemples), sinó que es centra en regular ex 
novo, les qüestions pròpies i diferenciades de dita administració; així, per exemple, 
amb la creació d´òrgans complementaris (juntes de govern de treball) o el règim 
concret de funcionament del ple (presentació de mocions, precs i preguntes, 
intervencions...)” 

Conseqüentment, en allò no previst al ROM cal anar a la prelació de fonts regulada a 
l´article 3 del propi reglament.  

Per tant, i llevat que la Corporació vulgui concretar les previsions d´aquest article (dins 
el marc de la legislació bàsica esmentat), procedeix DESESTIMAR l´al·legació tercera. 

Vuitè.- Des del punt de vista del procediment, el ple de la Corporació haurà d´adoptar 
l´acord d´aprovació definitiva del ROM estimant o desestimant les al·legacions 
presentades, amb un quòrum de majoria absoluta, i procedir a la publicació del text 
íntegre al tauler d´edictes i al BOP de Barcelona. 

III 
CONCLUSIONS 
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Per tot l’exposat, considero convenient concloure destacant la procedència de: 
 

1. INADMETRE A TRÀMIT les al·legacions referides al RPC. 
2. DESESTIMAR l´al·legació referida a la possibilitat de presentar mocions 

directament al ple per part de les associacions. 
3. DESESTIMAR l´al·legació referida a la concreció en la presentació dels 

esborranys d´actes. 
 
Aquest és el criteri d’aquesta informant, que es sotmet a qualsevol altre millor 
fonamentat en dret.  No obstant això, la Corporació decidirà el que estimi més oportú. “ 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 11 de març de 2014. 

Per tot això, en virtut de les facultats atribuïdes per la llei, aquesta Alcaldia proposa al 
Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.-  Inadmetre a tràmit l’al·legació primera, apartat primer i l’al·legació segona, en 
tant que es refereixen al Reglament de Participació Ciutadana, i desestimar la resta 
d’al·legacions presentades. 
 
Segon.-  Aprovar definitivament el ROM, disposant la publicació del text íntegre en el 
BOP i anunci indicatiu al DOGC i al tauler d’edictes municipal. 
 
Tercer.- Notificar el present acord al President de la Federació d’Associacions de 
Veïns de Cubelles, i comunicar-ho al Departament de Serveis Generals i al de 
Secretaria, per al seu coneixement i efectes. 
 
El Sr. Grau pren la paraula i indica que des del departament de Participació Ciutadana 
es posaran en contacte amb els representants de la Federació de Veïns perquè 
entenen que potser,  en el procés d’explicació del ROM, hi ha hagut una certa confusió 
entre l’aprovació del ROM, que el que pretén és regular les relacions internes de 
funcionament de l’Ajuntament, amb el Reglament de Participació Ciutadana, que sí 
regula els mecanismes d’accés a la informació, la participació ciutadana en actes com 
el Ple o la creació dels Consells. Continua explicant que les al·legacions s’han valorat 
com tocava, respecte el ROM, però que es posaran en contacte amb la Federació de 
veïns per a recollir possibles modificacions que poguessin ser traslladades al 
Reglament de Participació Ciutadana. 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per unanimitat dels membres de la 
Corporació 
 
8.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS 
DEL CONSORCI LOCAL LOCALRET 
 
Vista la proposta de modificació dels estatuts del Consorci local Localret en el que 
l’Ajuntament de Cubelles en forma part com a ens consorciat. 
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Vist que l’Assemblea general del Consorci LOCALRET, en sessió de 23 de novembre 
de 2013 va adoptar, entre d’altres, els acords següents: 
 
“Primer.- Aprovar inicialment, i en el cas que no es presentin reclamacions ni 
al•legacions, definitivament la modificació dels estatuts del Consorci Localret, d’acord 
amb la redacció donada en el text refós que s’adjunta. 
  
Segon.- Notificar a tots els membres associats l’acord inicial de modificació dels 
estatuts i donar-los un termini d’un mes comptador des de la recepció de la notificació 
perquè presentin, en el seu cas, les esmenes que estimin convenients, amb el 
benentès que si no se’n presentessin, es donaria per aprovat definitivament l’acord un 
cop transcorregut l’esmentat termini. 
 
Tercer.- Disposar el sotmetiment de l’acord esmentat al tràmit d’informació pública, 
mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el 
termini establert a l’article 160.1, en relació a l’article 313.3 del Decret 179/1995, de 13 
de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, a 
efectes d’efectuar, en el seu cas, les al•legacions i les esmenes corresponents”. 
 
Vist que la proposta de modificació dels Estatuts es basa en els següents criteris: 
 
1. Possibilitar la integració en el Consorci Localret  de les entitats  locals catalanes de 
caràcter territorial, de manera que el Consorci quedaria integrat per: 
 
• Municipis catalans que han expressat la seva voluntat d'integrar-se en el Consorci. 
• Entitats locals catalanes de caràcter territorial que hagin expressat la seva voluntat 
d'integrar-se en el Consorci. En aquest sentit podran formar part del Consorci: les 
Diputacions Provincials catalanes, els Consell Comarcals i l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona. 
• L'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, segons 
el règim actual. 
 
2. Actualització dels objectius i finalitats de consorci: sense modificar la finalitat i àmbit 
material d’actuació de Localret, que continua ubicat en el camp de les comunicacions 
electròniques, les noves tecnologies i l’administració electrònica, s’aprofita la 
modificació estatutària per actualitzar moltes de les tasques que s’estan 
desenvolupant.  
 
3. Òrgans de govern: la possible integració de noves entitats locals de caràcter 
territorial en el termes que s’ha indicat anteriorment, obliga a modificar la composició 
dels òrgans de govern del Consorci, per tal de que totes les entitats que el puguin 
integrar tinguin representació en els òrgans de govern. 
 
4. Correccions i adequacions legals: s’aprofita la modificació estatutària per corregir 
algunes qüestions d’ordre tècnic i adequar els estatuts a les darreres modificacions 
normatives. 
 
Atès que examinades les modificacions dels estatuts proposades, les mateixes 
s’ajusten al que disposa el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
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Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, el 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, la Llei 26/2010,3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, i la resta de disposicions legals aplicables als 
Consorcis. 
 
Atès que l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu 
que la modificació dels estatuts del Consorci, amb l’acord previ del seu òrgan de 
govern, ha de ser ratificada pels ens consorciats i acordada amb les mateixes 
formalitats que per a la seva aprovació. 
 
Atès que l’article 313.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals 
preveu que els acords per aprovar i modificar els estatuts del Consorci s’han d’adoptar 
amb el vot de la majoria absoluta de membres de la corporació. 
 
Atès que l’acord de ratificació, juntament amb la modificació dels estatuts proposada 
s’ha de sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies, mitjançant anunci en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
Atès l’informe núm. 1/2014,  de 31 de gener de 2014,   emès per la secretària general 
d’aquesta corporació; 
 
Atès l’informe núm. 4/2014, de 18 de febrer de 2014 , emès per la interventora 
d’aquesta corporació;  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 11 de març de 2014. 

És per tot això que, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides, proposo al 
Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
 
A C O R D S  
 
Primer.- Aprovar la proposta de modificació  dels Estatuts del Consorci local Localret, 
acordada per l’Assemblea General del mateix en sessió plenària de 23 de novembre 
de 2013, segons consta a l’expedient administratiu. 
 
Segon.- Donar trasllat del precedent acord al Consorci local Localret per al seu 
coneixement i efectes escaients. 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per unanimitat dels membres de la 
Corporació 
 
9.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE DETERMINATS FITXERS 
DE CARÀCTER PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE CUBELLES 
 
Aquesta entitat per a l’ exercici de les seves competències i funcions requereix el 
tractament de dades de caràcter personal, regulat en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 
de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i el Reglament que 
la desenvolupa, aprovat mitjançant Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre. 
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En aquest sentit i amb l’objectiu de posar a l’abast dels ciutadans i ciutadanes la 
informació necessària per a l’exercici efectiu d’aquests drets, l’article 20 de la LOPD 
preveu que la modificació dels fitxers de les administracions públiques que continguin 
dades de caràcter personal només es podrà dur a terme per virtut de l’aprovació de 
disposició general publicada en el diari oficial corresponent. 
 
Per tant, un cop publicada la disposició general de creació, modificació o supressió del 
fitxer i realitzat el tràmit d’ informació pública, l’article 39 de la mateixa Llei Orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal estableix 
l´obligatorietat de la seva inscripció en el Registre General de Protecció de Dades, de l’ 
Autoritat Catalana de protecció de dades, al ser la competent com determina l’ article 3 
de la Llei 30/2010, que regula la esmentada Autoritat. 
 
Vista la Recomanació 1/2011, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, sobre la 
creació, modificació i supressió de fitxers de dades de caràcter personal de titularitat 
pública.  
 
Atès que el Ple va aprovar, en data 21 de gener de 2008 la creació de fitxers amb 
dades de caràcter personal. 
 
Vist allò que disposa l´article 20 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
Protecció de dades de caràcter personal, en relació als articles 22 de la Llei 7/1985, de 
2 d´abril, Reguladora de las Bases de Règim Local i 51 del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya. 
 
En virtut de tot això, es proposa l´adopció dels següents  
 
ACORDS  
 
Primer.- Aprovar la modificació dels fitxers de dades de caràcter personal que es 
recullen a l’Annex únic que s’adjunta a aquesta disposició i que són els següents: 
 
1. Correu electrònic. 
2. Nòmines. 
3. Ràdio. 
4. Declaració d’interessos. 
5. Policia Local. 
6. Joventut i espai jove. 

 
Segon.-  Procedir a la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
l’ordenança i la modificació recollida en l’Annex únic d’aquesta, obrint un termini 
d’informació pública per un termini de 30 dies per tal de que els interessats puguin 
exercitar efectivament els drets previstos a la normativa, dirigint-se a la seu d´aquesta 
entitat. 
En el supòsit que no es formulin al·legacions i/o reclamacions durant el termini 
d'informació pública, l'acord d'aprovació inicial quedarà elevat a definitiu. 
 
Tercer.-  Procedir a la inscripció en el Registre General de Protecció de Dades 
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depenent de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades de la modificació dels fitxers 
relacionats en el punt segon de la present Resolució. 
 
Quart.-  Comunicar el present acord a la Regidoria d’Informàtica, per al seu 
coneixement i efectes. 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per unanimitat dels membres de la 
Corporació 
 
REGIDORIA D’HISENDA LOCAL 

 
10.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES 
FISCALS PER L’EXERCICI 2014 
 
El RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a la 
imposició i ordenació de les Ordenances Fiscals reguladores dels tributs locals. En 
concret, l’article 16.1 del text legal esmentat determina que els acords de modificació 
de les Ordenances hauran de contenir la nova redacció de les normes afectades i les 
dates de la seva aprovació i de l’inici de la seva aplicació.  
 
Atesa la delegació de competències d’acord amb el decret núm. 34/2013, de data 11 de 
gener, dictat per l’Alcaldia. 
 
Atès que és necessari introduir determinades modificacions a la vigent ordenança 
fiscal núm. 9, reguladora de la taxa per la intervenció integral de l’administració 
municipal en activitats i instal·lacions i quedant detallada a l’annex. 
 
Atès l’informe núm. tadl of o7 28.02.2014 del Tècnic municipal de data 28 de febrer. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 11 de març de 2014. 

Atès l’informe núm. 05/2014 de la TAE d'Hisenda de data 28 de febrer.  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de l’any 2014 i següents, la 
modificació de la Ordenança Fiscal núm. 9, reguladora de la taxa per la prestació 
dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les 
empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o 
declaració responsable i pels controls posteriors a l’inici de les activitats que a 
continuació es relaciona, així com l’annex que s´incorpora al present acord formant-ne 
part del mateix a tots els efectes: 
 
Es modifica el redactat del punt 1 de l’article 5è Base imposable, per encabir-hi altre 
normativa general i sectorial.  
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S’afegeix la lletra D al punt 1 de l’article 5è on es preveuen les llicències 
d’habitatges d’ús turístic amb una base imposable equivalent a la quota tributària de 
30€.  
 
Les modificacions detallades a proposta del servei gestor, s’inclouen a l’ANNEX 
 
Segon.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, en el Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona i en un dels diaris de major difusió de la província aquest 
acord provisional durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent 
al de la publicació de l’anunci d’exposició en el BOP. 
 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès 
directe, en els termes previstos en l’article 18 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, podran examinar 
l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el 
període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords 
adoptats es consideraran definitivament aprovats. 
 
Tercer.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província els acords definitius que, un cop 
transcorregut el període d’exposició pública, procedeixi adoptar, així com el text 
íntegre dels articles modificats de les Ordenances Fiscals corresponents. 
 
Quart.- Trametre al Departament de Governació de la Generalitat, els acords de 
modificació d’Ordenances Fiscals reguladores dels tributs municipals, un cop s’hagin 
aprovat definitivament, de conformitat amb allò que preveu l’art. 2) del Decret 94/1995, 
de 21 de febrer, d’assignació de funcions  en matèria d’hisendes locals als 
Departaments de Governació i d’Economia i Finances. 
 
La Sra. Martínez explica que aquest projecte s’ha de vehicular entre Administracions, 
propietaris i empreses vinculades per a combatre, entre d’altres, la competència 
deslleial i aflorar el nombre de llits, i que permetrà també treballar a nivell turístic. 
Afegeix que la nova Llei de Turisme de la Generalitat obliga els propietaris a informar 
l’Ajuntament per tal que l’Administració doni d’alta l’activitat i comuniqui les dades de 
l’habitatge perquè quedi inscrit al Registre de Turisme de la Generalitat.  
 
Seguidament, afegeix que la regularització també permetrà oferir una garantia als 
propietaris, que se’n beneficiaran per la promoció que es fa dins la Guia oficial 
d’establiments turístics de la Generalitat; que està prevista una campanya informativa i 
que es preveu que la Generalitat lliuri els flyers i accions promocionals a tal efecte. 
Conclou indicant que ja s’han iniciat converses amb les empreses locals perquè en 
siguin coneixedores. 
 
El Sr. Alamán pregunta si es tracta o no d’una concessió de llicència per part de 
l’Ajuntament, ja que li estranya, diu, l’ús de la paraula llicència en aquest context. 
 
La Sra. Martínez indica que es tracta d’una comunicació prèvia, que l’Ajuntament 
recepciona totes aquelles dades que certifiquen el propietari d’aquell habitatge així 
com el pagament de la taxa. 
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La secretària es remet a l’informe del tècnic, que fa referència al Decret 159/2012 de 
20 de novembre i que parla  - afegeix - de la possibilitat dels ens locals de crear una 
taxa per les llicències d’habitatges turístics. 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per unanimitat dels membres de la 
Corporació 
 
11.-  ALTRES TEMES 
 
No n’hi ha 
 
IV. PART DE CONTROL 
 
12.- MOCIONS  
 
12.4.- MOCIÓ PER LA SANCIÓ DELS IMMOBLES PERMANENTMENT 
DESOCUPATS PROPIETAT D'ENTITATS FINANCERES I ALTRES GRANS 
EMPRESES PRESENTADA PELS GRUPS D’ICV-EUiA I PSC 
 
L'actual crisi ha impactat de manera dramàtica en la vida de milers de persones, que a 
causa de dificultats econòmiques sobrevingudes no poden cobrir les seves necessitats 
més bàsiques. Aquesta situació ha portat a milers de famílies a la impossibilitat de fer 
front a les quotes hipotecàries o del lloguer de la seva llar.  
 
La seva traducció social ha estat milers de desnonaments a tot l'Estat Espanyol i 
centenars de milers de persones que han vist vulnerat el seu dret a un habitatge digne, 
enfrontant-se a situacions de greu vulnerabilitat, precarietat extrema, pobresa, i 
exclusió social, econòmica i residencial.  
 
Segons dades del Consell General del Poder Judicial des de 2007 i fins setembre 
2013, a l'Estat Espanyol, ja s'ha arribat a 500.000 execucions hipotecàries, de les 
quals 96.927 a Catalunya. Segons l'informe presentat pel Col·legi de Registradors de 
la Propietat, només durant l'any 2012, la banca va quedar-se més de 30.034 primers 
habitatges per impagament de crèdits hipotecaris. Això suposa 115 
desnonaments d'habitatge habitual per dia hàbil. Catalunya és la Comunitat 
Autònoma que encapçala tots els rànquings, tant d'execucions hipotecàries com de 
desnonaments. Segons les dades del Consell General del Poder Judicial de 2013 
s'executen 45 llançaments al dia de mitjana. 
 
Ens trobem doncs davant d’una situació d'emergència habitacional que constitueix 
una autèntica anomalia en el context europeu. Com denuncia l'informe Emergencia 
Habitacional en el estado español, elaborat per l'Observatori DESC i la Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca, aquesta situació es veu agreujada pel fet que l'estat 
espanyol és el país d'Europa amb més habitatge buit, 13,7% del parc total – 3 
milions i mig de pisos segons el darrer cens estatal d’habitatge de 2011 -  i amb un 
parc social d'habitatge clarament insuficient - menys d'un 2% de l'habitatge existent -.  
 
Les administracions locals, infradotades de recursos, són les que reben en primera 
instància l’impacte social d'aquesta situació, en tant que les més properes a la 

http://afectadosporlahipoteca.com/2013/12/17/informe-emergencia-habitacional/
http://afectadosporlahipoteca.com/2013/12/17/informe-emergencia-habitacional/
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ciutadania. 
 
El context descrit i la situació d'emergència en que es troba gran part de la població 
s’està traduint també en un significatiu augment de les ocupacions d'habitatges als 
municipis. Una forma d'accés a l'habitatge que augmenta el grau de vulnerabilitat 
social dels qui es veuen abocats a recorre-hi.  
 
La manca de recursos de les administracions locals per fer front a la 
problemàtica contrasta amb els milers de pisos en desús que acumulen les 
entitats financeres i les seves immobiliàries, actors principals i part responsable de la 
bombolla immobiliària. Aquests immobles, sovint obtinguts com a conseqüència 
d'execucions hipotecàries, es mantenen buits ja sigui a l'espera de que el preu de 
mercat torni a elevar-se, o bé perquè es troben a la venda o a lloguer a preus 
inaccessibles per part de la població. El resultat són milers d'habitatges destinats 
exclusivament a una funció especulativa, eludint la funció social que segons l'article 33 
de la Constitució Espanyola (CE)  ha de complir el dret de propietat.  
 
Gran part d'aquestes entitats financeres han estat, d'una manera o altra, rescatades 
amb diners públics. Algunes directament gestionades pel govern de l'Estat a través 
del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB), i del traspàs d'actius al 
anomenat ”banc dolent”, la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la 
Reestructuració Bancària (SAREB). Paradoxalment, però, la forta inversió pública no 
ha anat destinada a cobrir les necessitats de la ciutadania i els ajuts milionaris a la 
banca, molts d'ells a fons perdut, no han implicat cap contrapartida social.  
 
La situació descrita requereix actuacions per part de l'administració que 
possibilitin l'accés a l'habitatge de tots aquells ciutadans que se'n veuen 
exclosos, acomplint el mandat constitucional de l'article 47 de la CE. Encàrrec als 
poders públics que reiteren l'article 26 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya (EAC) i 
11 del Pacte Internacional de Drets Econòmics Socials i Culturals (PIDESC). 
 
Donada la gran quantitat de població amb necessitats habitacionals i la manca de 
recursos públics per fer-hi front, resulta urgent mobilitzar l’habitatge buit en mans 
de les entitats financeres, tal i com venen reclamant des de fa temps les 
Plataformes d’Afectats per la Hipoteca (PAH). Fomentar i garantir la funció social de 
l'habitatge, desincentivar-ne la utilització anòmala i penalitzar-ne, si s’escau, l’ús 
antisocial es converteix en un dels pocs mecanismes efectius a l'abast de 
l’administració per donar resposta a la vulneració del dret. 
 
Davant els intents del govern central de buidar de competències les administracions 
locals, cal que els ajuntaments defensin l'autonomia municipal satisfent les necessitats 
habitacionals de la població. És en aquest context que algunes corporacions locals, 
com ara Terrassa, han respost a la iniciativa de la PAH, i havent esgotat les mesures 
de foment per facilitar l'ocupació dels pisos buits en poder de les entitats financeres, 
han iniciat procediments sancionadors.  
 
L'article 41 de la Llei 18/2007, del Dret a l'Habitatge de Catalunya (LDHC) 
estableix com a utilització anòmala d'un habitatge la seva desocupació 
permanent i injustificada. Així mateix, en el seu punt tercer, disposa que en aquests 
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supòsits l'administració competent haurà d'obrir un expedient administratiu per realitzar 
els actes d'instrucció necessaris per determinar, conèixer i comprovar els fets sobre els 
que haurà de dictar una resolució.  
 
L’article 42 del mateix text legislatiu enumera diverses mesures que les 
administracions han d’adoptar per a evitar la desocupació permanent dels immobles. 
Tals com: l'aprovació de programes d'inspecció; la facilitació de garanties als 
propietaris d'immobles buits sobre el cobrament de les rendes i la reparació de 
desperfectes; el impuls de polítiques de foment de la rehabilitació d'habitatges en mal 
estat; la possibilitat de cedir els immobles a l'Administració Pública per que els gestioni 
en règim de lloguer; i l’adopció de mesures de caràcter fiscal, tant de foment com 
penalitzadores.  
 
Alhora, l'article 123.1.h de la LDHC tipifica com a infracció molt greu en matèria de 
qualitat del parc immobiliari mantenir l'habitatge desocupat un cop l'administració hagi 
adoptat les mesures de foment contemplades al precepte 42. Segons els articles 118.1 
i 131 del mateix text normatiu, aquesta actuació pot ser sancionada amb multes de fins 
a 900.000  
 
euros. Cal destacar que d'acord amb el que estableix l'article 119 de la LDHC, les 
quantitats obtingudes s’hauran de destinar al finançament de polítiques públiques 
destinades a garantir el dret a l’habitatge.    
 
Finalment, l'article 3 del Codi Civil, estableix que les normes s'han d'interpretar d'acord 
al context i a la realitat social en què s'apliquen. Un context, caracteritzat per una 
situació d'emergència habitacional.  
 
Per tot això es proposa al Ple de l’Ajuntament de Cubelles els següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Manifestar el compromís d'endegar mesures municipals en base a la legalitat 
i competències existents i als efectes que assenyala aquesta moció, amb l'objectiu de 
garantir el dret a l'habitatge de la població i fer front a l'emergència habitacional. 
 
Segon.- Elaborar i aprovar un Pla Municipal d’Habitatge, o actualitzar el planejament 
existent , que contempli i reguli degudament les mesures de foment per a evitar la 
desocupació permanent i injustificada d’habitatges enumerades a l’article 42, de la llei 
18/2007. 
 
Tercer.- Elaborar i aprovar Programes d'Inspecció a fi de detectar, comprovar i 
registrar els immobles que es troben en situació de permanent desocupació, 
començant pels que són propietat d'entitats financeres i altres grans empreses. 
Aquesta tasca es pot fer a través del creuament de dades en disposició de 
l'administració i l'atorgament d'audiència a l'interessat, o bé realitzant una inspecció 
física des de l'administració.  
 
Quart.- Instruir procediments administratius contradictoris on es determinin, coneguin i 
comprovin els fets, un cop detectada la desocupació. Aquest procediments hauran 
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d’acabar amb una resolució que declari si s’està produint una situació de desocupació 
permanent constitutiva d’una utilització anòmala de l’habitatge, d’acord amb el que 
estableix l’article 41 de la LDHC. En cas afirmatiu, caldrà requerir al propietari que 
cessi en la seva actuació en un termini concret, tot informant-lo de les activitats de 
foment que està duent a terme l’administració per facilitar-li la finalització d’aquesta 
situació.  
 
Cinquè.- Imposar fins a 3 multes coercitives que poden arribar als 100.000 euros, tal i 
com determina l’article 113.1 de la llei 18/2007, prèvia advertència, si transcorregut el 
termini fixat no s’ha produït  l'ocupació de l'immoble. 
 
Sisè.- Iniciar un procediment sancionador per infracció molt greu en cas que es 
mantingui la desocupació de l'habitatge un cop esgotat el termini atorgat per a corregir 
la situació,  tal com preveu l’article 123.1.h de la LDHC. 
 
Setè.- Instar al Govern de la Generalitat a emprendre accions en aquest àmbit amb la 
mateixa finalitat, dins el marc de les seves competències. 
 
Vuitè.- Transmetre aquesta moció pel seu coneixement i adhesió a les Entitats 
Municipalistes, al Parlament de Catalunya, als diferents grups parlamentaris, a la 
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i a les associacions veïnals del municipi.   
L’alcaldessa explica que la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca va demanar posar la 
seva moció en primer lloc i que, després de consultar-ho amb la resta de grups 
municipals s’ha decidit fer-ho així. 
 
L’alcaldessa indica que aquesta moció ve a instància de la Plataforma d’Afectats per la 
Hipoteca i que s’està presentant a tots els Ajuntaments del Garraf i a d’altres de 
Catalunya. Seguidament explica que, a Catalunya, es produeixen al voltant d’uns 45 
desnonaments diaris i que això ens aboca a una situació d’emergència social i a la 
paradoxa que cada cop hi hagi més habitatges buits, que en molts casos estan a mans 
d’entitats financeres, rescatats amb els nostres diners. Recorda que la Llei catalana 
del dret a l’habitatge del 2007 deia que tenir un habitatge buit amb finalitat especulativa 
no és un dret sinó una anomalia i que davant això l’Administració Pública ha d’actuar. 
Continua dient, que com a govern, es va creure convenient signar, a través de la 
oficina de l’habitatge del Consell Comarcal del Garraf, un conveni que ja està aprovat 
per la Junta de Govern Local i que s’aprovarà al proper Ple del Consell Comarcal del 
Garraf. 
 
Seguidament, quan són les 20:40 hores, l’alcaldessa dóna la paraula a la Sra. ***, en 
nom de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca. 
 
Quant són les 20:48 hores es reprèn la sessió plenària.  
 
La Sra. Navarrete diu que el PPC votarà a favor de la moció; seguidament, explica que 
quan ella portava la regidoria de Vivenda s’havia posat en contacte amb les diferents 
entitats per a què es fessin lloguers socials de tots aquests pisos buits. Afegeix que és 
una tasca difícil, però que creuen que tots aquests pisos buits han de servir per a que 
tots els ciutadans puguin disposar d’una vivenda amb un lloguer que no sobrepassi els 
300 €, i que ho seguiran defensant estiguin al govern o a l’oposició. 
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La Sra. Fonoll diu que, arran de l’inici de la crisi el 2007-2008 i de l’esclat de la 
bombolla immobiliària a Espanya, han estat moltes les famílies desnonades i que és 
una situació lamentable que ha portat a aquests ciutadans, que no han estat 
responsables de la crisi, a l’exclusió social i a la pobresa, quan només han exercit el 
dret a una vivenda digna; que, per altra banda, tenim els altres grans actors d’aquesta 
crisi, que són els bancs, que han hagut de ser refinançats amb els diners de tots i que 
tenen un gran stock de pisos buits que no poden vendre. Finalment indica que des del 
seu partit consideren que hi ha d’haver l’obligació legal de que un percentatge 
d’aquests pisos es posin en lloguer social i que, per tant, donaran suport a aquesta 
iniciativa. 
 
La Sra. alcaldessa, en nom de tot el Consistori, agraeix a la PAH la tasca que estan 
duent a terme no només a Catalunya, sinó també a nivell de tota Espanya. 
 
Es sotmet a votació la moció i s’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació 
 
12.1- MOCIÓ CONTRA LA REFORMA DE LA LLEI ORGÀNICA 2/10 DE SALUT  
SEXUAL I REPRODUCTIVA I INTERRUPCIÓ VOLUNTÀRIA DE L'EMBARÀS QUE 
PRESENTEN ELS GRUPS D’ICV-EUiA I PSC 
 
El passat divendres 20 de desembre de 2013, el Consell de Ministres va aprovar la 
reforma de la llei orgànica 2/2010, de 3 de març de salut sexual i reproductiva, que 
regula al nostre país les condicions per a la interrupció voluntària de l'embaràs i 
estableix les obligacions dels poders públics, pel que fa a l'exercici d'aquest dret.  
 
La llei vigent declara el dret de totes les dones a adoptar lliurement decisions que 
afecten la seva vida sexual i reproductiva, sense més límits que el respecte als drets 
de la resta de persones. Tanmateix, es regula el dret a la maternitat lliurement 
decidida, reconeixent així a les dones la seva capacitat de decisió plena sobre el seu 
embaràs. Una decisió que ha de ser respectada, conscient i responsable, i amb 
l'empara de la llei.  
 
Aquesta llei va substituir la llei que a l'any 1985 havia suposat un avenç en la protecció 
de les dones i dels i les professionals. La llei va ser aprovada amb un ampli consens i 
amb la majoria dels grups polítics amb representació a la cambra, així com de 
nombrosos professionals dels sectors de la medicina i la bioètica. La nova llei va 
suposar importants avenços legals i especialment els referits a la seguretat jurídica 
dels i les professionals del món de la salut que assistien a les dones. També va 
incorporar jurisprudència tant del Tribunal Constitucional com del Tribunal Europeu de 
Drets Humans. 
 
El projecte de llei que planteja el Govern del PP representaria un extraordinari retrocés 
normatiu, social i ideològic i tornaria a situar les dones en la clandestinitat, suprimint el 
seu dret a decidir de manera conscient, responsable i lliure sobre la seva sexualitat i 
maternitat. 
 
Afecta, la proposta del PP, greument a la seguretat jurídica dels i les professionals de 
l'àmbit sanitari, així com també a la garantia en l'accés a les corresponents prestacions 
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sanitàries des de l'àmbit públic. La proposta del PP ens situa trenta anys enrere en els 
drets de les dones. 
 
La llei del Govern de Rajoy és més restrictiva que la norma de 1985, ja que elimina la 
possibilitat d'interrompre l'embaràs en les primeres catorze setmanes, considerant-se 
com a delicte i despenalitzant-lo només en els casos de violació i greu perill per a la 
vida o la salut de la mare, privant les dones del dret a decidir sobre la seva maternitat. 
També suprimeix per tant, el supòsit de malformacions o anomalies fetals 
incompatibles amb la vida, que havia justificat la interrupció de l'embaràs en els anys 
vuitanta del segle passat. 
 
És un atemptat contra la democràcia, que restringeix els drets i les llibertats de les 
dones, que representen el 50% de la població. Aquesta nova proposta de llei, que 
afecta la llibertat, la salut i la dignitat de les dones, és un projecte que neix mort i que 
no compleix cap dels preceptes internacionals reconeguts a la llei anterior. Topa 
frontalment amb les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), ja 
que restringint el dret a l'avortament augmentarà el nombre d'avortaments, es 
practicaran en pitjors condicions de salubritat, i empitjorarà la salut de les dones. Es 
tracta d'una nova política regressiva del Govern central, d'una llei discriminatòria i 
retrògrada que situa Espanya novament a la cua d'Europa, esdevenint el primer país 
que retrocedeix en drets. 
 
Aquesta nova normativa del govern del PP ha provocat un enorme rebuig social de la 
ciutadania del nostre país i de la resta de països del nostre entorn europeu. També 
són moltes les crítiques que han aparegut tant de professionals del món de la justícia 
com del món de la salut, així com de moltíssimes organitzacions de dones i 
organitzacions feministes a casa nostra.  
 
Per tot això proposem que el Ple de l'Ajuntament de Cubelles acordi:  
 
Primer.- Demanar al Govern de l'Estat la retirada de la reforma de la Llei Orgànica 
2/2010, de 3 de març de salut sexual i reproductiva.  
 
Segon.- Comunicar aquest acord al President del Govern de l'Estat; al Ministeri de 
Justícia; al President de la Generalitat de Catalunya; a la presidenta del Parlament de 
Catalunya; als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya; i als presidents de 
l'Associació Catalana de Municipis, i de la Federació de Municipis de Catalunya. 
 
La Sra. Pàmies diu que troba surrealista que s’hagin de presentar aquest tipus de 
mocions en ple segle XXI però que és el que toca perquè en matèria de drets i 
llibertats estem retrocedint trenta anys; que aquesta reforma és un menyspreu als 
drets de les dones amb una forta càrrega ultraconservadora i reaccionària; que es 
tracta d’un atemptat contra l’autonomia i la llibertat de les dones i que és una reforma 
classista, misògina i masclista. Continua dient que els plantejaments d’aquesta 
reforma són un greu atemptat al  dret de les dones a decidir sobre el seu propi cos, 
que suposa deixar milers de ciutadanes i professionals de la sanitat en una situació 
d’inseguretat jurídica ja que retornar –diu- a una Llei de supòsits pot provocar major 
qüestionament legal  col·locant-nos a la cua d’Europa.  
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Seguidament, afegeix que eliminar el supòsit de malformació del fetus com a causa 
d’interrupció de l’embaràs suposa un greu atemptat contra la llibertat i la salut de les 
dones, a les que s’obligaria, en contra de la seva voluntat, a mantenir un embaràs de 
forma forçada. Seguidament diu que el dret de les dones a decidir sobre el seu propi 
cos queda transferit a la tutela dels metges o metgesses a qui, alhora, es sotmet a 
major pressió i amenaça penal basada en criteris morals retrògrades que poc tenen a 
veure amb l’ètic i els criteris científics. 
 
La Sra. Pàmies continua dient que la base ideològica de la contrareforma concep a les 
dones com a subjectes sense drets que cal tutelar i on la seva voluntat queda relegada 
a una suposada defensa del concebut, i que aquest fonamentalisme misogin retorna al 
temps on l’avortament era el privilegi de classes altes, fomentant així la discriminació 
per raons econòmiques que tornarà a abocar les dones a avortaments clandestins, 
augmentant el risc sobre la vida i la seva salut. 
 
La Sra. Navarrete diu que de l’únic del que ha sentit parlar és del dret de les dones i 
pregunta on és el dret dels pares i de la criatura; diu que hi han uns supòsits que 
protegeixen una violació o una malformació del fetus i seguidament llegeix el segon 
paràgraf de la part expositiva de la moció i indica que la societat està formada per 
dones, però també per homes. A continuació, considera que s´ha de començar a 
donar una educació sexual als instituts, perquè sàpiguen que un embaràs no desitjat 
pot succeir, però que el que no es pot fer - diu - és  prendre l’avortament com una 
mètode anticonceptiu més. Conclou reiterant que un embaràs és un dret dels pares i 
del nen que encara no ha nascut i que votaran en contra de la moció. 
 
La Sra. Fonoll explica que, donat que el seu partit aglutina diferents sensibilitats,  
donaran llibertat de vot. 
 
Es sotmet a votació la moció i s’aprova per 12 vots a favor (4 d’ICV-EUiA, 3 del PSC, 
4 d’UC-Reagrupament i 1 d’EC-FIC), 2 vots en contra del PPC i 2 abstencions ( 1 del 
Sr. Lara de  CIU i 1 de la Sra. Boza del PPC). 
 
 
12.2.- MOCIÓ EN RELACIÓ AMB LA DESCATALOGACIÓ DE LA CARRETERA C-
31 COM A VIA DE LA XARXA BÀSICA DE CARRETERES DE CATALUNYA AL 
SEU PAS PER L'ÀMBIT DEL PENEDÈS QUE PRESENTEN ELS GRUPS D’ICV-
EUiA, PSC, CIU I EC-FIC 
 
Les persones i gran majoria de les seves activitats tenen una forta relació amb la 
forma en què es pot moure i com pot superar les diferents barreres físiques que 
separen els diferents territoris, les seves activitats i les seves poblacions. Així, la 
creació de les xarxes ferroviàries va permetre començar a connectar eficientment 
l’interior amb els diferents ports costaners o les diferents xarxes viàries han fet, ja sigui 
positivament com negativament, accessibles quasi qualsevol racó dels diferents països 
que en disposen d’una prou madura. 
 
Si s’estudia l’evolució de les diferents xarxes viàries, s’observa que, com a regla 
general, a mesura que es requeria més capacitat, la implementació de nous criteris de 
seguretat viària o de convivència entre els ciutadans i els vehicles motoritzats, les vies 
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antigues anaven perdent la seva funció dins la xarxa a favor de les noves. Com a 
exemple, en el territori, trobem com molts dels antics camins que unien les diferents 
poblacions o bé han perdut la funció de comunicació (com podria ésser el camí antic 
de Cubelles a Vilanova i la Geltrú) o bé s’han convertit en carrers de l’entramat urbà 
amb funcions de connectivitat municipal o d’accés al nucli de Cubelles. 
 
De la mateixa manera com ja havia passat anteriorment, la construcció de l’autopista 
llavors anomenada A-16 (actual C-32 “Autopista Pau Casals”) havia d’haver servit com 
a variant de la carretera C-246 (actual C-31 al seu tram pel litoral del Penedès) i 
encetar els processos de recuperació de l’antiga carretera com eix cívic i comercial, en 
el cas de moltes de les travessies urbanes per on discorre l’actual C-31, i com a vies 
de la mobilitat interna penedesenca de curta distància amb seguretat, sigui pel mode 
de transport que es triï (a peu, bicicleta, cotxe, autocar...). 
 
Tot i que la C-32 ja porta més de 10 anys completada al seu tram pel Penedès, el 
transvàs de trànsit i la readaptació de la via a la qual substitueix (C-31) en un entorn 
amigable cap a la ciutadania no s’ha pogut realitzar degut a dos principis bàsics: 
 
1. El fet que a l’any 2001, amb el canvi de codificació de les carreteres de 
Catalunya amb competència de la Generalitat o de les diputacions provincials, l’antiga 
C-246 (actual C-31 al Penedès) i l’A-16 (actual C-32 al Penedès) tinguessin la mateixa 
categoria, carreteres de la xarxa bàsica. 
 
2. El fet que per aconseguir la construcció de l’autopista A-16 es triés per un 
mètode de peatge que alliberava a la Generalitat de Catalunya d’haver de 
pressupostar dita obra als seus pressupostos, permeten l’ús d’aquests diners cap a 
altres accions de govern, però havent d’ésser els usuaris qui, al llarg del temps, retorni 
els diners (incloent els diferents costos de construcció, els de manteniment fins al fi de 
la concessió i beneficis que van atraure els inversors a destinar els seus diners cap 
aquesta obra i no cap a altres possibles inversions) a qui va permetre tenir la 
infraestructura. Aquest fet no haguera representat cap inconvenient si des del principi 
s’hagués plantejat tarifes de manera que convidessin al seu ús per als desplaçaments 
superiors als 5km i l’estructura de la mateixa autopista s’haguera pensat així. 
 
A més a més, diverses obres realitzades pels diversos governs de la Generalitat no 
han permès en cap cas iniciar aquest procés de canvi sinó tot el contrari, augmentar el 
paper de la C-31 com a carretera de la xarxa bàsica; aquestes obres són bàsicament 
les realitzades a les travessies de Cunit i de Cubelles així com la variant de Calafell 
(llavors carretera C-246) o les obres de millora de la seguretat viària al tram de les 
Costes del Garraf. 
 
La definició territorial de la carretera C-31 pot indicar que és una via que no li pertoca 
estar dins de la xarxa bàsica, ja sigui pel seu caràcter purament “guadianesc” 
(aparèixer i desaparèixer en el plànol però sense afectar la connectivitat dels punts), o 
que en el cas del tram entre El Vendrell i Sant Pere de Ribes un terç del seu recorregut 
transcorre per travessies urbanes o zones amb força sòl urbà molt proper a la via.  
 
De la mateixa manera, són poc comprensibles les obres realitzades al tram de les 
Costes del Garraf on, tot i haver adaptat miradors, s’ha primat el manteniment d’aquest 
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tram com a via bàsica de Catalunya i els requeriments de seguretat viària necessaris 
per aquesta categoria que no pas la conversió completa de la via en una carretera 
escènica, d’interès turístic natural i d’accés al nucli de població del Garraf. 
 
Des del grup municipal de ICV-EUI de Cubelles creiem que la descatalogació de la C-
31 al seu pas pel Penedès com a carretera de la xarxa bàsica i la seva reconversió 
com a via al servei dels interessos interns és necessària per encetar processos 
endògens que permetin redescobrir els potencials econòmics de la zona. A més a 
més, aquesta via s’hauria de transformar en la columna vertebral cívica del litoral del 
Penedès, convertint-la en un tipus de Via Emília (Itàlia), i ordenant la regió amb més 
població del nou àmbit; intentant enfortir les economies de tots els municipis per a què 
tots es puguin desenvolupar adientment gràcies a una estructura conjunta. 
 
També cal dir que, tot i que una de les principals fites per aconseguir l’objectiu 
verdader d’aquesta moció (reordenar l’espai urbà de la C-31 per a potenciar 
l’economia penedesenca sense perdre connectivitat, remarcant la proximitat com un 
valor territorial i afavoridor de l’economia i mobilitat sostenible) passa per actuacions 
sobre la C-32, el plantejament exclusiu en aquest sentit, usant com argument per 
defensar les seves tesis la comparació amb altres territoris, pot ésser perillós perquè 
torna a menysprear el potencial penedesenc intern com ja va passar en etapes de 
bonança econòmica, encaminant-nos a ésser només ciutats dormitoris, generadors de 
gran quantitat de desplaçaments insostenibles i lligant fortament el benestar de la 
nostra ciutadania i la nostra economia a processos externs a la regió.  
 
Per aquests motius, i degut als esdeveniments ocorreguts en els darrers mesos sobre 
temes relacionats amb els objectes d’aquesta moció, proposo al Ple de l’Ajuntament 
de Cubelles l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.-  Declarar que, per al municipi de Cubelles, la variant de la carretera C-31 a 
l’àmbit del Penedès és l’autopista C-32 “Autopista Pau Casals” i que qualsevol acció 
de pacificació de la carretera C-31 ha de passar obligatòriament per al transvàs de 
trànsit cap a la C-32. Això implica que no s’ha de plantejar cap obra d’augment de la 
capacitat en la via C-31 per permetre absorbir més trànsit de pas o intern de més de 
5km.  
 
Segon.-  Demanar a la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya la catalogació 
del tram de la C-31 entre el Vendrell (PK. 135,150 aprox.) i Sant Pere de Ribes (PK. 
157,800 aprox.) com a carretera de la xarxa comarcal i del tram entre Sitges (PK. 
163,200 aprox.) i Les Botigues de Sitges (PK. 176,500 aprox.) com a carretera de la 
xarxa local (amb la menció especial de via escènica i d’interès turístic natural). Com a 
conseqüència d’aquests canvis, reanomenar les carreteres per a què indiquin la seva 
nova categoria. 
 
Tercer.-   Demanar a la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya establir les 
polítiques tarifaries adients per a què la variant de l’actual C-31, també coneguda com 
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a C-32 “Autopista Pau Casals”, per a què absorbeixi tot el trànsit de pas o intern de 
més de 5km dels trams descatalogats de la xarxa bàsica, per al compliment pràctic i 
real del punt 2 d’aquesta moció. 
 
Quart.-  Demanar a la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya l’estudi de les 
obres necessàries i com s’han de finançar per a la readaptació dels trams 
descatalogats de la C-31 de la xarxa bàsica en eixos cívics i comercials en el cas de 
les travessies actuals i en carreteres amigables per a tot tipus de transport terrestre 
que pugui usar la via per a les connexions internes en la resta de trams.  
 
Cinquè.-  Demanar a la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya que la 
descatalogació d’aquests trams no suposi en cap cas la reducció pressupostària en la 
seva conservació i explotació. 
 
Sisè.-  Incorporar als diferents plans territorials i sectorials que afecten al territori la 
referència que l’actual carretera C-31 ha d’esdevenir l’eix cívic del litoral penedesenc, i 
que l’actual C-32 ha d’ésser la via de pas del trànsit pel litoral del Penedès, ja siguin 
per a trànsit amb origen i/o destinació dins del litoral penedesenc, de més de 5km, com 
aquell que només hi és de pas.  
 
Setè.-  Donar compte dels acords adoptats a la Direcció General d’Infraestructures de 
Mobilitat Terrestre del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya, al Consell Comarcal del Baix Penedès, al Consell Comarcal del Garraf, a 
l’Ajuntament del Vendrell, a l’Ajuntament de Calafell, a l’Ajuntament de Cunit, a 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes i a 
l’Ajuntament de Sitges.  
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió la Sra. Cuadra i s’absenta de la sessió la 
Sra. Navarrete.  
 
El Sr. Lara explica que el que es busca amb aquesta moció és fer que la C-31 deixi de 
ser una carretera de la xarxa bàsica i que la C-32 assumeixi la intenció inicial de ser 
variant del municipi passant per una sèrie de peatges tous fins arribar a la seva 
gratuïtat perquè tots els desplaçaments de més de 5 kilòmetres es puguin fer per 
aquesta, deixant la C-31 com un eix per als trajectes curts, propi de la població. 
 
El Sr. Alamán manifesta estar totalment d’acord amb la moció 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió la Sra. Navarrete. 
 
El Sr. Alamán diu que el PPC defensa la idea de convertir la C-31, no ja en una via per 
a trajectes curts sinó en un eix cívic i comercial, en un gran passeig amb el menor 
trànsit rodat i tot això -diu- connectat amb el POUM. 
 
La Sra. Fonoll diu que el seu grup es suma a aquesta moció i que, així mateix, no 
volen que es deixi el treball iniciat per a aconseguir la gratuïtat del peatge de la C-32, 
concretament a la sortida de Cubelles. Seguidament ofereixen el seu suport al 
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desenvolupament del POUM, ja que afecta directament les dues bandes de la 
carretera del nostre municipi. 
 
L’alcaldessa indica que al tercer paràgraf del segon full de la moció s’ha de fer una 
correcció i : 
 
On diu: “Des del grup municipal de ICV-EUiA de Cubelles” 
 
Ha de dir: “Des dels grups municipals de ICV-EUiA, PSC, CIU i EC-FIC de Cubelles” 
 
Es sotmet a votació la moció (amb l´esmentada correcció) i s’aprova per unanimitat 
dels membres de la Corporació 
 
12.3.- MOCIÓ PER A DECLARAR AL REI JUAN CARLOS DE BORBÓN I A 
TOTS/ES ELS MEMBRES DE LA FAMÍLIA REIAL PERSONES NON GRATES A 
CUBELLES PRESENTADA PEL GRUP D’ICV-EUiA 

Atès que Juan Carlos de Borbón, actual Rei d’Espanya, no ostenta aquest títol com a 
resultat d’un procés democràtic sinó just al contrari, com a conseqüència de la 
herència dictada pel seu antecessor, el dictador Francisco Franco. 

En un estat democràtic és essencial que el poble pugui escollir lliurement el seu Cap 
d’Estat i la forma de com governar, i això no s’ha dut a terme en aquest país amb el 
Rei. 

Atès que el nomenament hereditari del Rei com a cap d’estat no respecta l’article 
103.3 de la Constitució Espanyola (“el acceso a la función pública de acuerdo con los 
principios de merito y capacidad”). 

Atès que la seva pretesa legitimitat s’ha basat en l’avortament d’un obscur cop d’estat. 

Atès que, lluny d’encapçalar un procés democràtic per rescabalar els greuges i crims 
franquistes comesos per la dictadura feixista del seu mentor, el regnat de Juan Carlos 
de Borbón s’ha caracteritzat per l’absolució política i penal dels criminals franquistes. 

Atès que el Rei va ser protagonista de l’escàndol de la cacera a Botswana l’abril 
passat. On el cap de l’estat caçava elefants mentre que a Espanya i a Catalunya es 
vivia i es viu una crisi molt greu, amb milions d’aturats, amb retallades socials i on 
moltes persones i famílies ho estan passant molt malament. 

Atès que el rei i la família reial en lloc de treballar per al seu país i els seus ciutadans 
s’han dedicat a malbaratar els diners públics i a ser protagonistes de tota mena 
d’escàndols i corrupteles, com és el cas de la filla del rei Cristina de Borbó i el seu 
gendre, Iñaki Urdangarín. 

Atès que la reialesa espanyola no dona exemple de solidaritat, ni d’honradesa amb el 
seu poble, i viu aliena a la realitat social. 

Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 

ACORDS: 
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Primer.- Declarar persones non grates al rei Juan Carlos de Borbón i a tots/es els 
membres de la família reial a la vila de Cubelles. 

Segon.- Remetre aquest acord a la Casa Reial Espanyola per tal que en tinguin 
constància. 

L’alcaldessa explica que aquesta moció ha estat presentada per “l’Associació del 
Garraf per la República” i ICV-EUiA, i que li han donat el seu suport, també, diferents 
entitats, com la secció de Cubelles de l’esmentada associació, l’Assemblea Nacional 
Catalana de Cubelles, l’Ateneu Sobiranista Català de Cubelles, la Federació 
d’Associacions de veïns i veïnes de Cubelles, ERC de Cubelles i el coordinador de 
EUiA de Cubelles. 

El Sr. Pineda diu que són molts els moviments socials al carrer als quals s’ha notat 
molta desafectació pel Rei i per la Casa Reial, tal i com reflecteixen, assegura, 
diferents enquestes. Afegeix que consideren que el seu paper no serveix absolutament 
per a res, que el poble pateix una crisi molt greu i la família reial es dedica a figurar i a 
caçar elefants. Continua dient que el Rei és una figura que la immensa majoria no vol 
alhora que reclamen un Cap d’Estat escollit pel poble i del poble; que el final de la 
Monarquia hauria de partir d’una decisió democràtica del mateix poble, desaparèixer 
com a institució basada en l’herència, en un poder que no té res de transparent i amb 
privilegis que no els pertanyen. 

Finalment, el Sr. Pineda vol aclarir que han donat llibertat de vot als regidors del seu 
partit. 

Quant són les 21:10 hores, l’alcaldessa dóna la paraula al Sr. ***, que parlarà en nom 
de “l’Associació del Garraf per la República” i posteriorment al Sr. ***, president de 
l’associació de veïns de La Solana. 

Quan són les 21:17 hores es reprèn la sessió. 

La Sra. Fonoll indica que el seu partit dóna llibertat de vot en aquesta moció. 

La Sra. Romero explica que si parlés a títol personal cridaria exactament el que diu la 
moció, però que considera, que com a representant d’un grup municipal votat per 
moltes persones, no té dret a donar suport a aquesta moció degut a la diferència 
d’opinions entre els seus votants. Seguidament, demana a les associacions que han 
presentat la moció que tinguin la valentia de presentar-se a les manifestacions que hi 
hagi i demanar el que estan demanant ara aquí, perquè això està generant un neguit 
entre veïns i el PSC, diu, s’ha presentat per a aportar idees per a tirar el poble 
endavant i no pas per a ser jutges de quines persones són grates o non grates. 
Conclou dient que, per tot l’exposat, el vot del seu partit serà en contra de la moció. 

Es sotmet a votació la moció i no s’aprova per 3 vots a favor (2 d’ICV-EUiA - Sra. 
Miquel i Sr. Pineda- i 1 d’UC-Reagrupament, Sr. Baraza),  6 vots en contra ( 3 del PSC 
i 3 del PPC) i 8 abstencions (2 d’ICV-EUiA, 2 de CIU, 1 d’EC-FIC i 3 d’UC-
Reagrupament). 
 
En aquests moments s’absenten de la sessió l’alcaldessa i la Sra. Boza. 
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12.5.- MOCIÓ PER A REBUTJAR LA SENTÈNCIA DEL TSJC QUE VOL 
INTRODUIR EL CASTELLÀ A LES ESCOLES COM A LLENGUA VEHICULAR, 
PRESENTADA PELS GRUPS DE ICV-EUiA, PSC, CIU I UC-REAGRUPAMENT  

Davant la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que ordena que a cinc 
escoles de Catalunya s’imparteixi el 25% de la matèria curricular en llengua castellana 
volem manifestar que: 

1.- Creiem que la resolució és una intromissió innecessària en el marc curricular per 
part del Tribunal donat que considerem del tot inadequat que se’l consideri un òrgan 
competent per elaborar els currículums en matèria de llengua a Catalunya d’acord amb 
els principis pedagògics adients. Considerem així mateix que són els professionals de 
l’educació els que han d’aplicar la LEC, aprovada pel Parlament i segur que ho fan 
amb la corresponent ponderació perquè el treball escolar beneficiï a la totalitat de 
l’alumnat. Així mateix creiem que és una arbitrarietat la fixació del 25% de matèria a 
impartir en castellà. No obeeix a cap criteri pedagògic i no es sustenta en cap realitat 
lingüística del país. 

2. Afirmem que a Catalunya no existeix cap conflicte lingüístic ni a l’escola ni a la 
societat i que qualsevol demanda d’escolarització en castellà és atesa amb criteris 
pedagògics i amb tractament personalitzat, fet que garanteix els coneixements 
necessaris de llengua i també de les altres matèries. 

3. Constatem que el model de la immersió lingüística, aplicat des de fa més de trenta 
anys, és un model que s’ha demostrat útil, eficaç, integrador i amb prou solvència 
acadèmica com per valorar-lo com un element imprescindible per salvaguardar la 
llengua catalana, que és avui encara la llengua minoritzada en molts espais de la 
nostra societat. 

4. Lamentem haver patit massa vegades agressions interessades al sistema 
d’immersió lingüística, el qual s’ha demostrat, clarament, que és un bon sistema, que 
ha recollit avals des de diversos estaments especialitzats d’arreu del món i, el que és 
més important, ha demostrat que l’alumnat acaba la seva educació obligatòria amb 
uns nivells més que acceptables de coneixements de les dues llengües. 

6. Manifestem el suport als cinc directors de les escoles afectades, així com a les 
comunitats educatives corresponents, que s’han vist involucrades en aquest 
despropòsit ja que, a més del neguit personal, l’aplicació de la resolució pot esdevenir 
un desgavell educatiu i organitzatiu important a aquestes alçades de curs. 

És per tot això, que demanem al Ple l’adopció dels següents acords: 

PRIMER- Rebutjar la sentència del TSJC que vol introduir el castellà a les escoles com 
a llengua vehicular. 

SEGON- Instar al govern de la Generalitat a continuar blindant el model d’escola 
catalana en llengua i continguts. 

TERCER- Mostrar el nostre suport a totes les accions educatives en contra d’aquesta 
sentència i del seu compliment. 
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QUART- Traslladar aquests acords al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, al 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat, a la direcció i AMPAs de tots els 
centres educatius del municipi i a SOM ESCOLA.com. 

La Sra. Cuadra diu que aquesta moció defensa l’actual sistema educatiu ja que 
diferents proves constaten que els alumnes acaben la primària amb els mateixos 
resultats, o inclús superiors moltes vegades, en llengua catalana i castellana. Afegeix 
que, alhora, la moció dóna suport als equips directius afectats per aquesta sentència, 
perquè consideren que al cap i a la fi es tracta de persones indefenses, mestres que 
ocupen un càrrec però que no els correspon decidir si han de tirar o no endavant 
aquesta sentència. 

En aquests moments s’incorpora a la sessió la Sra. Boza 

La Sra. Cuadra finalitza la seva intervenció explicant que, per tot l’exposat, demanen el 
suport del departament d’Ensenyament a aquests centres educatius. 

En aquests moments s’incorpora a la sessió l’alcaldessa. 

El Sr. Alamán afirma que el PPC sempre ha dit que el català ha de ser defensat, però 
que s’ha de consensuar entre tots com fer-ho. Comenta que a Catalunya hi han molts 
pares que volen educar els seus fills de forma bilingüe o inclús trilingüe i que el que la 
LOMCE vol és que aquests pares no hagin d’acudir a la justícia per a defensar aquest 
dret. Afegeix que els sembla molt greu rebutjar una sentència, donat que això suposa 
deslegitimar el poder judicial i, per consegüent, els poders legislatiu i executiu. 

El Sr. Baraza comenta que el sorprèn que el Sr. Alamán parli de defensa del català 
quan demà el ministre Wert ha convocat tots els Consellers d’Ensenyament per a 
tornar a “machacar” la llengua catalana i tornar a dir que el procés d’immersió no 
funciona; que , a més, la Generalitat, a través del Fons de Liquiditat, acabarà pagant la 
matriculació, transport i menjador dels estudiants que vulguin estudiar en castellà. 
Afirma que la LOMCE és una llei d’àmbit polític que té com a objectiu, més enllà de la 
supressió de la llengua catalana, l’el·litització del model educatiu i que el nivell de la 
llengua catalana i castellana a les nostres escoles, tant públiques com privades, està 
pràcticament al mateix nivell i per sobre de la mitjana espanyola. 

El Sr. Baraza recorda que la llengua catalana està entre les vint més traduïdes del 
món, d’un total de 6.800 llengües reconegudes, que la parlen prop de 10 milions de 
persones i a cinc Comunitats Autònomes dins el país espanyol. Continua dient que la 
Llei de Política Lingüística té més de 30 anys i que mentre els catalans intentem donar 
arguments de per què Catalunya mereix la independència i per què el català no és una 
llengua minoritària, la part espanyola – afegeix - el que intenta és vèncer en una 
batalla no només en temes d’ensenyament sinó en d’altres com l’avortament o la 
gestió dels Ajuntaments. 

El Sr. Baraza conclou dient que, des del seu grup, donen suport als cinc directors, als 
seus respectius equips directius, als Consells Escolars que han ratificat aquests 
models educatius i als estudiants i familiars que han de patir aquesta situació. 



Exp. 1.2.1.1  02/14 
Legislatura 2011-2015 

 

 

29 
 

Es sotmet a votació la moció i s’aprova per 13 vots a favor ( 4 d’ICV-EUiA, 2 del PSC  
- Sra. Romero i Sr. Grau -, 2 de CIU, 1 d’EC-FIC i 4 d’UC-Reagrupament), 4 vots en 
contra ( 1 del PSC, Sr. Écija i 3 del PPC) i cap abstenció. 
 

13.- ALTRES MOCIONS 
  
No n’hi ha 
 
14.- PRECS I PREGUNTES 
 
Preguntes del grup municipal del PPC 
 
1.- La Sra. Navarrete assenyala que els contenidors continuen estant plens de poda 
amb el consegüent perill i que, a més, no es pot passar per determinades voreres del 
municipi a causa dels arbres i dels matolls que estan començant a sortir; comenta que 
una de les funcions de l’Ajuntament és que els veïns tinguin el civisme oportú. 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Hugué  
 
2.- La Sra. Navarrete pregunta: quin és el motiu de la tala d’arbres al C/Pla de Sant 
Pere, a l’alçada del Poliesportiu? 
 

El Sr. Lleó respon que la responsable ha estat FECSA-ENDESA donat que 
aquests arbres estaven tocant les línies de baixa tensió, amb el consegüent 
perill de poder passar el corrent a la gent, i que l’Ajuntament el que no volia, 
tampoc, era talar-los i deixar només el tronc sense ramatge. 

 
En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Hugué 
 
La Sra. Navarrete demana còpia de l’informe de FECSA-ENDESA al respecte. 
 

El Sr. Lleó respon que pot passar quan vulgui a recollir-lo per la regidoria i que 
també el pot trobar al web. 

 
La Sra. Navarrete demana que se’ls faci arribar. 
 
3.- La Sra. Navarrete pregunta: ens poden passar relació de l’actualització de guals 
realitzada durant l’any 2013? 
 
4.- La Sra. Navarrete pregunta: quantes empreses s’han presentat per a les obres del 
Poliesportiu? Quins criteris s’han seguit per a l’adjudicació? 
 

 
Preguntes del grup municipal d’UC-Reagrupament 
 
1.- La Sra. Fonoll pregunta: existeix algun tipus d’assegurança per als danys causats 
en alguna de les vivendes del principi del carrer Sant Antoni amb la col·locació de les 
pilones? Comenta que uns propietaris els han comunicat que un dels habitatges va 
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patir esquerdes; que van entrar una instància a l’Ajuntament denunciant-ho i després 
van fer una segona reclamació però se’ls va respondre que la instància ja estava 
caducada, al cap d’un any.   
 
2.- El Sr. Baraza, adreçant-se a la Sra. Romero, pregunta: quan té previst fer el proper 
Ple infantil? I demana que es prengui la molèstia d’informar-se abans de respondre per 
què no passi com al  darrer Ple, que va contestar el que no tocava, dient que ja n’havia 
fet.   
 
3.- El Sr. Baraza pregunta: com està el tema del cicle formatiu d’energies 
renovables? El pensen fer? Considera que això ja hauria d’estar publicitant-se i 
aparèixer a la guia de l’estudiant però que sembla ser que no està com a oferta 
formativa pel curs que ve i demana una explicació de tot plegat.   
 
4.- El Sr. Baraza recorda que la Sra. Romero va comentar que hi hauria un Consell 
Escolar al setembre, que després va dir que al novembre i, el darrer cop, que seria el 
mes de gener, però que encara no s’ha fet i demana que, si us plau, es faci, donat que 
es tracta d’un consell obligatori. 
 
5.- El Sr. Baraza pregunta a la Sra. Romero: em pot explicar què és la “zona E” de 
Vilanova i la Geltrú? Té previst l’Ajuntament assistir-hi per a promocionar alguna de les 
accions que porta a terme?    
 

Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal del PPC 
en el Ple ordinari del 18 de febrer de  2014 

 
 
1. La Sra. Navarrete pregunta: ens poden fer arribar còpia del Decret de l’Alcaldia 
número 1039/2013?  
S’adjunta còpia del DA 1039/2013. 
 
2. La Sra. Navarrete comenta que hi ha diversos Decrets, 1.044, 1025, 1026 i 1027, 
en els que es contracten diferents empreses amb un mateix denominador comú 
perquè l’administradora de totes elles és la Sra. *** i per aquest motiu pregunta: no hi 
ha professionals a Cubelles que puguin realitzar alguna d’aquestes funcions que 
exerceix aquesta empresa? Des de quina regidoria s’està contractant? 
 
No, no hem trobat una figura (a la comarca del Garraf), que aglutini aquestes tasques. 
El Decret 1027, correspon a la Regidoria de Cooperació i Solidaritat. La Sra. *** és 
experta en cooperació descentralitzada per l'”Observatorio de Cooperación 
descentralizada Unió Europea- América Latina”, té un postgrau de Gestió del Cicle de 
Projectes de Cooperació per la UOC, pertany al grups d'experts de cooperació de 
l'Oficina de Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona i és formadora i 
consultora experta en cooperació internacional. 
 
Els Decrets 1025 i 1026, corresponen a la Regidoria de Polítiques d’Igualtat. La Sra. 
*** és una freelance que combina disciplines de tècniques enfocades a noves 
professions amb perspectiva inclusiva de persones i dinamitzadora d'actes municipals i 
grups, a través del reciclatge i altres tècniques.  
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 El Decret 1044, la Sra. ***, és coneixedora del món local des del 1999, ha estat 
regidora d'hisenda i cooperació internacional a l'Aj. Sant Pere de Ribes, coneix 
profundament la comarca i en tenir un perfil tècnic ha possibilitat la recerca de major 
finançament a través de les subvencions de la DIBA. És una figura multidisciplinar que, 
ens aporta coneixements tècnics, representativitat i coordinació amb la Diputació de 
Barcelona (oficina de relacions internacionals), cerca i gestiona recursos econòmics i 
proposa i aporta continguts de temàtiques municipals (participació ciutadana, 
cooperació internacional, sensibilització, emprenedoria, etc...). 
 
 

Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal d’UC-RCat 
en el Ple ordinari del 18 de febrer de  2014 

 
1. La Sra. Fonoll, en relació a les Granges del Carme, pregunta: hi ha informe de 
l’arquitecte per a executar les obres? hi ha informe de la secretària sobre la 
procedència d’aquestes obres? S’han fet informes dels tècnics? S’han fet informes 
dels inspectors d’obres? S’ha demanat als forestals algun permís per a la tala de pins? 
Ha passat per la Comissió de Govern? Hi ha permís d’obres per a totes les actuacions 
que es duen a terme? Hi ha notificació de la Generalitat conforme s’ha concedit el 
canvi d’usos en un sòl rústic? 
 
Les obres que s’executen en aquest indret s’inclouen a l’expedient 6.7.1.4 de 
“comunicació prèvia d’obres menors”, on s’inclouen tots els informes preceptius, 
incloent els informes tècnics. No procedeix en aquest expedient l’informe de secretaria 
ni cap acord per part de l’Ajuntament, ja que correspon a un tràmit de comunicació 
prèvia d’obres. També consta a l’expedient una acta d’inspecció d’obres (2332/14). 
 
No hi ha cap canvi d’ús. No obstant, l’Ajuntament està tramitant una modificació del pla 
general per tal de preveure altres usos al sòl no urbanitzable. Fins que aquest 
document no estigui aprovat definitivament , no es podrà fer la tramitació dels 
projectes d’actuacions especifiques o plans especials que permetin la instal·lació 
d’aquestes activitats. 
 
En relació a les obres que s’executen aquestes s’inclouen dins del que es preveu a 
l’article 47del  DECRET LEGISLATIU 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, d’acord amb 
el següent: 
 
"3. És permès, en sòl no urbanitzable, amb els requisits fixats pels articles 50 i 51: 
 
"c) Rehabilitar les construccions rurals en desús per a corregir-ne l’impacte ambiental o 
paisatgístic negatiu." 
 
El procediment d’acord amb el mateix text legal, no cal informe de la comissió territorial 
d’urbanisme sobre els projectes ja que només comporten obres de conservació, 
d’adequació, de millorament o de manteniment . 
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No hi ha cap canvi d’ús, l’expedient inclou únicament la rehabilitació d’unes 
edificacions existents en sòl no urbanitzable. En aquest tràmit no cal cap autorització 
de la Generalitat. 
 
2. La Sra. Fonoll explica que hi ha hagut denúncies publicades per part de la policia 
local i Unitat Cubellenca i una reunió mantinguda amb el regidor, Sr. Lara i l’inspector 
en relació a la seguretat dels equips de comunicació i pregunta: quin és l’estat actual 
del procediment per a solucionar aquest greu problema? Quant a la nova sala de 
detinguts de la policia local diu que l’Inspector es va comprometre públicament a 
prendre més mesures de seguretat de les que estaven previstes i pregunta: serà així, 
tal i com ho va anunciar? 
 
En relació a RESCAT, l’empresa que va guanyar el concurs va ser ZENON que oferia 
terminals de la marca SEPURA. L’últim tràmit administratiu és la Comunicació d’acord 
de la  Junta de Govern Local amb el requeriment previ que ja s’ha enviat a l’empresa 
perquè presenti la documentació i dipositi la garantia. Tan bon punt estigui presentada 
es procedeix a l’adjudicació i formalització del contracte. L’empresa disposa de 10 dies 
per lliurar la documentació des de la recepció de la notificació. 
 
Pel que fa a la qüestió de la sala de seguretat, l'Inspector manifesta que mai es va 
comprometre públicament “a prendre més mesures de seguretat de les que estaven 
previstes”. Les mesures que estaven previstes eren les adients per una sala de 
seguretat. El que va dir era que les informacions que havien sortit a premsa eren 
infundades i que ni tan sols estava acabada l’obra. Ara mateix, la sala està acabada i 
compleix perfectament amb les seves funcions. S’adjunta les informació a premsa al 
respecte: 
 
Diari de Vilanova: “El cap de la Policia Local de Cubelles, per la seva banda, ha 
lamentat que es faci aquesta denúncia, que no respon a la realitat. En aquest sentit, 
puntualitza en primer lloc que les obres d’aquesta nova dependència encara no estan 
acabades i és per això que encara no estan totalment equipades. I aclareix que, en 
cap cas, es tracta d’un calabós  sinó d’una sala de seguretat, on el detingut està 
només el temps imprescindible (que habitualment no supera les dues hores) perquè 
els agents tramitin les diligències necessàries abans de traslladar-lo a la comissaria 
dels Mossos d’Esquadra.” 
 
RADIO CUBELLES: “Per la seva banda, l'inspector en cap, ha volgut aclarir les 
funcions que ha de desenvolupar la nova sala. I ha aclarit que en cap cas es tracta 
d'un calabós sinó d'una sala de seguretat, on el detingut està el temps imprescindible 
que normalment no supera les dues hores, mentre es tramiten les diligències 
necessàries abans de traslladar-lo a la comissaris dels Mossos d'Esquadra. L'inspector 
en cap de la Policia Local, ha posat un exemple de millora respecte de l'organització 
de les instal·lacions que hi havia fins ara. De fet, aquesta sala ja existia i el que s'ha fet 
ara és traslladar-la a la planta inferior per millorar-la i garantir la privacitat del detingut i 
la seguretat de la resta de ciutadans que estan fent un tràmit a les dependències 
policials. 
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La nova sala de seguretat tot i que ja compleix les seves funcions encara no està del 
tot acabada i s'espera que en les properes setmanes ja es posin en funcionament més 
mesures de seguretat tant pels detinguts com pels agents.” 
 
3. La Sra. Fonoll prega que es facin les accions pertinents per a tenir accés directe via 
autobús als hospitals de Sant Camil i Sant Antoni per als ciutadans que no tenen 
manera d’arribar-hi. 
 
La Sra. Martínez respon que han estat fent totes aquestes gestions i que s’han 
comunicat amb diferents col·lectius per a informar-los de totes aquelles accions que 
s’estan duent a terme i que l’Ajuntament seguirà insistint i treballant, en aquest tema.  
 
 
No havent-hi més assumptes per fer constar, l’ Alcaldessa presidenta aixeca la sessió, 
quan són les 21:52 hores. 


