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EXTRACTE DE L’ ACTA  DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE 16 DE 
SETEMBRE 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 16 de setembre de 2014, 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 
 
- Sr. Narcís Pineda i Oliva, 2n Tinent d’alcaldia 
 
- Sr.  Francesc Xavier Grau Roig, 3er Tinent d’alcaldia. 
 
- Sra. Lídia Pàmies i Etaix, 4a Tinenta d’alcaldia 
 
-  Sr. José Manuel Écija Albalate, 5è Tinent d’alcaldia 
 
- Sr. Pere Lleó Gelabert, regidor d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida 
 
- Sra. Noemí Cuadra Soriano, regidora de Convergència i Unió 
 
- 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 
 
- Sra. Ana Maria Martínez Gallemí, regidora d’Entesa per Cubelles-FIC 

 
Actua com a secretària la Sra. Carme López-Feliu i Font, Secretària General de la 
Corporació. 
 
Hi assisteix també, la Sra. Rosa M. Almirall i Domènech, interventora de la Corporació. 
 
 
ORDRE DEL DIA 
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I. APROVACIÓ D’ACTES 
 
1.1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
DE 15 DE JULIOL DE 2014 
 
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 
 
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 de l’Alcaldia núm. 537/2014 i 524/2014, 
pels quals es resolen temes de personal. 
 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats.  
 
5.- DONAR COMPTE DEL DECRET D´ALCALDIA  608 / 2014, DE 28 D’AGOST, 
PEL QUAL ES MODIFICA EL DECRET D’ALCALDIA NUM. 512/2014, DE 10 DE 
JULIOL, QUE RESOL APROVAR, ENTRE D’ALTRES, L’ESPECIFICACIÓ 
D’ATRIBUCIONS DE GESTIÓ I RESOLUCIÓ DELEGADES EN LES DIFERENTS 
REGIDORIES A FAVOR DELS REGIDORS I DE LES REGIDORES DE LES 
MATEIXES 
 
Es dóna compte al Ple que l’alcaldessa ha emès en data 28 d’agost de 2014 el 
següent:  
 
“DECRET D’ALCALDIA NÚM.  608 / 2014          
 
Atès el Decret de l’Alcaldia núm. 512/2014, de 10 de juliol, pel qual es modifica el 
Decret d’Alcaldia núm. 34/2013, d’11 de gener, modificat pel Decret d’Alcaldia 
261/2014, de 14 d’abril, que resol aprovar, entre d’altres, la modificació de  la 
delegació d’atribucions de gestió i resolució en les diferents regidories de l’Ajuntament 
a favor dels regidors de les mateixes;  
 
Atès que en aplicació de l’esmentat Decret s’ha considerat necessària la incorporació 
d’unes determinades modificacions  a fi i efecte de millorar la gestió municipal; 
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Atès que aquesta Alcaldia pot delegar l’exercici de les seves atribucions sempre i quan 
no es trobin dins dels supòsits previstos a l’article 13.2 de la Llei reguladora del règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i 21.3 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; 
 
Vist el Decret d’alcaldia núm. 583/2014, de 12 d’agost, 
 
En ús de les atribucions que legalment tinc conferides, 
 
HE RESOLT: 
 
Primer.- Modificar l’acord Segon del Decret d’Alcaldia núm. 512/2014, de 10 de juliol, 
en el sentit d’incloure en la REGIDORIA DE COMERÇ I TURISME, a favor del regidor  
SR. NARCÍS PINEDA OLIVA, les facultats delegades següents: 
 
- Inspeccions d’activitats industrials i comercials. 
 
-Concessió de llicències subjectes a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i 
control ambiental de les activitats i les referides a la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de 
regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives. 
 
Segon.- Les atribucions delegades s’hauran d’exercir en els termes i dins dels límits 
d’aquesta delegació, no sent susceptibles de ser delegades pels seus titulars en un 
altre òrgan o regidor. 
  
Tercer.- Aquestes delegacions, de conformitat amb el que disposa l’article 44 del 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat 
per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, tindran efectes des del dia següent a 
la data de notificació d’aquest Decret als regidors afectats, i tindran caràcter indefinit, 
sense perjudici de la potestat d’advocació d’aquesta Alcaldia. 
 
Quart.- Notificar aquesta resolució als regidors afectats, entenent-se acceptada la 
competència delegada de forma tàcita, si dintre del termini de les 24 hores següents 
no es manifesta res en contra, o si es fa ús de la delegació. 
 
Cinquè.- Comunicar-ho als diferents serveis i departaments administratius de la 
Corporació. 
 
Sisè.- Publicar-ho al BOP, al tauler d’anuncis i al Butlletí d’informació municipal.  
 
Setè.- Donar compte de l’adopció d’aquesta resolució al Ple de la corporació en la 
propera sessió que se celebri, segons l´article 38 del ROF.” 
 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats.  
 
6.- DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ EMES EN 
COMPLIMENT DE L’ARTICLE 218 DEL REIAL DECRET LEGISLATIU 2/2004 DE 5 
DE MARÇ 
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En compliment de l’article  218 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que 
aprovà el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals en la redacció 
donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de 
l’Administració Local, s’eleva a Ple els Informes d’Intervenció núms. 35/14 de 7/8/14 i 
38/14 de 4/9/14, essent els acords adoptats en contra els reparaments efectuats els 
següents: 
 
 

INFORME INTERVENCIÓ 35/14: Acords juliol 

 

 
 

 
INFORME INTERVENCIÓ 38/14: Acords agost 

 

 
 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats.  
 
7.- DONAR COMPTE AL PLE DE L’ACORD ADOPTAT PER LA JGL DE DATA 28 
DE MAIG DE 2014, PEL QUAL S’APROVA L’INCLUSIÓ EN L’ORDENANÇA 
REGULADORA DE L’ÚS PRIVATIU DELS LOCALS, DEPENDÈNCIES I ESPAIS 
OBERTS MUNICIPALS I CESSIÓ DE MATERIAL DE L’AJUNTAMENT DE 
CUBELLES,  DEL BÉ IMMOBLE UBICAT AL CARRER NOU, 34 DE CUBELLES I 
DELS USOS I/O ACTIVITATS PERMESOS 
 
Es dóna compte al Ple del següent acord adoptat per la JGL en sessió ordinària de 
data 28 de maig de 2014: 
 

DF DA REPARAMENT

  
  

  
  

  
  

  
  

  
6
0
2
 i
 6

2
0

Decrets Alcaldia 526/14, 

527/14, 529 a 531/14, 

537/14 rectificat pel 541/14 i 

524/14 així com ordenació 

de pagament de la nòmina 

malgrat l'existència dels 

reparaments en quan a 

valors inclosos en la nòmina 

relativa al mes de juliol            

NOMINA JULIOL: 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; manca d'establiment per Ple segons Informe de RH de 

criteris de productivitat de nocturnitat i assistència policia local i dijous tarda personal 

oficines, pagament TCS tramitades a posteriori sense acreditar justificació s/informe RH; 

contractació personal Pla d'Ocupació subvencionat per Diputació de Barcelona amb informe 

desfavorable de RH per no respectar la normativa en quan al procés de selecció (aux. de 

gestió i vigilants informadors).

 4
0
7
b
is

DA 554/2014 DE 29/07/2014 REPARAMENT per la justificació de la subvenció 2013 de despesa corrent per import de 

4.669,66 donat que es procedeix a la compensació de l’import no justificat adequadament i 

per la presentació fora termini. 

DF DA REPARAMENT

6
5
1

Decret 598/2014 de 20/08/14

REPARAMENT segons informe conjunt de Secretaria-Intervenció 4/2014. Reconeixement 

extrajudicial de crèdits agost 2014, relació de factures núm. 48, aprovat per Junta de Govern 

Local. L'import total de la relació és de 130.668,27€.

7
0
0

Decrets Alcaldia 593/14 i 

594/14, així com ordenació 

de pagament de la nòmina 

malgrat l'existència dels 

reparaments en quan a 

valors inclosos en la nòmina 

relativa al mes de agost            

NOMINA AGOST: 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; manca d'establiment per Ple segons Informe de RH de 

criteris de productivitat de nocturnitat i assistència policia local i dijous tarda personal 

oficines, pagament TCS tramitades a posteriori sense acreditar justificació s/informe RH (DA 

526/14 juliol); no realització d'operacions prèvies, procediment per la correcta gestió de la 

nòmina.
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“13.6.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA INCLUSIÓ EN L’ORDENANÇA 
REGULADORA DE L’ÚS PRIVATIU DELS LOCALS, DEPENDÈNCIES I ESPAIS 
OBERTS MUNICIPALS I CESSIÓ DE MATERIAL DE L’AJUNTAMENT DE 
CUBELLES, DEL BÉ IMMOBLE UBICAT AL CARRER NOU, 34 DE CUBELLES I 
DELS USOS I/O ACTIVITATS PERMESOS 
 
L’Ajuntament de Cubelles disposa d’un bé immoble ubicat al carrer Nou, 34, que 
històricament ha estat afectat al servei públic, ja que es va adquirir per a la construcció 
de l’antic escorxador (a l’any 1.930), i posteriorment s’ha fet servir de magatzem 
municipal i d’arxiu municipal, segons consta en la documentació obrant a les fitxes de 
l’inventari de la Corporació. 
 
Aquest bé es troba qualificat com a bé patrimonial, havent de procedir l’Ajuntament en 
la propera rectificació anual de l’inventari municipal, a rectificar l’errada, donat que 
resta acreditada la seva afectació al servei públic des de que es va adquirir i, en 
conseqüència, la seva naturalesa de bé de domini públic. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Cubelles, en data 16 d’abril de 2013, va aprovar l’ordenança 
reguladora de l’ús privatiu dels locals, dependències i espais oberts municipals i cessió 
de material de l’Ajuntament, en la que figuren definits –article 15- els locals, 
dependències i espais oberts sotmesos a la seva reglamentació. 
 
Aquest immoble no es troba inclòs en l’esmentada ordenança, atès que en el moment 
de la seva redacció i posterior aprovació, l’immoble estava ocupat per l’arxiu municipal.   
 
L’arxiu municipal ha estat traslladat a les dependències municipals ubicades al carrer 
Joan XXIII, 30-32, i l’immoble anomenat “escorxador” ha quedat lliure, de tal manera 
que l’Ajuntament es planteja la possibilitat de cedir el seu ús en els termes previstos 
per la normativa aplicable.  A tal efecte, cal seguir el procediment previst a la diligència 
de Secretaria núm. 036/2014, de data 12 de maig, en el sentit d’incloure aquest 
immoble a l’ordenança i, posteriorment, atorgar la corresponent llicència d’ús a precari, 
si s’escau. 
 
Vist l’informe tècnic núm. 01/2014, de data 23 de maig, emès per la TAE de Secretaria, 
en el que es conclou la conveniència d’incorporar l’immoble en l’ordenança als efectes 
corresponents.  
 
Vist l’informe del Coordinador de Comunicació i Protocol núm. 21/2014, de data 27 de 
maig, que determina la conveniència d’incorporar l’immoble a l’article 15 de 
l’ordenança i d’incorporar els usos permesos següents a l’article 16 de l’ordenança: 
 

- Reunions, assemblees, rodes de premsa i similars. 

- Assajos. 

- Conservació del bestiari i elements de la cultura popular. 

- Xerrades, tallers, cursos i exposicions en l’àmbit de la cultura popular. 

- Actes propis de l’entitat relacionats amb la cultura popular. 

- Altres que es puguin considerar d’interès públic. 
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Atès la Disposició Addicional primera de l’ordenança reguladora de l’ús privatiu dels 
locals, dependències i espais oberts municipals i cessió de material de l’Ajuntament de 
Cubelles, que determina la facultat de la Junta de Govern Local per incorporar altres 
locals o dependències i fixar l’ús o usos als quals poden ser destinats. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres assistents, acorda l’adopció 
del següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la inclusió a l’article 15 de l’ordenança reguladora de l’ús privatiu dels 
locals, dependències i espais oberts municipals de l’immoble ubicat al carrer Nou, 34 
de Cubelles. 
 
Segon.- Aprovar la inclusió a l’article 16 de l’ordenança reguladora de l’ús privatiu dels 
locals, dependències i espais oberts municipals, de la definició dels següents usos i/o 
activitats permesos en aquest espai: 
 

- Reunions, assemblees, rodes de premsa i similars. 

- Assajos. 

- Conservació del bestiari i elements de la cultura popular. 

- Xerrades, tallers, cursos i exposicions en l’àmbit de la cultura popular. 

- Actes propis de l’entitat relacionats amb la cultura popular. 

- Altres que es puguin considerar d’interès públic. 

 

Tercer.- Donar compte al Ple en la propera sessió que es celebri. 
 
Quart.- Notificar el present acord a tots els Departaments municipals, i publicar a la 
web municipal l’ordenança amb la inclusió efectuada i els usos i/o activitats permesos.” 
 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats.  
 
8.- DONAR COMPTE AL PLE DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL REGLAMENT 
MARC D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DELS CONSELLS MUNICIPALS 
SECTORIALS DE PARTICIPACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CUBELLES 
 
El Ple municipal, reunit en sessió ordinària el 20 de maig de 2014, va aprovar 
inicialment el Reglament Marc d’Organització i Funcionament dels Consell Municipals 
Sectorials de Participació de l’Ajuntament de Cubelles. 
 
L’esmentat acord es va sotmetre a informació pública per un termini de 30 dies, 
mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 20 de juny 
de 2014, al DOGC de data 13 de juny de 2014 i al tauler d’edictes del la Corporació i  
un cop finalitzat el termini d’ exposició pública  no consta la presentació de cap recurs 
i/o al·legació. 
 
El text íntegre del Reglament es va publicar al Butlletí Oficial de la província de 
Barcelona el 11 d’agost de 2014. 
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Per aquests motius, es dóna compte al Ple de l’aprovació definitiva del Reglament de 
funcionament de la Seu electrònica de l’Ajuntament de Cubelles. 
 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats.  
 
III. PART RESOLUTIVA 
 
ALCALDIA/PRESIDÈNCIA 
 
9.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL COMPTE GENERAL DE 2013 
 

Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari de 2013 s’han sotmès a 

l’informe de la Comissió Especial de Comptes, la qual va emetre un informe favorable 

en data 10 de juny de 2014. 

 

Exposat el compte general al públic, per mitjà d’Edicte publicat al Butlletí Oficial de la 

Província de Barcelona (BOPB) el 23 de juny de 2014 pel període corresponent, no 

s’han formulat al·legacions i la Comissió Especial de Comptes, en data 9 de setembre 

de 2014, ha dictaminat l’elevació al plenari del Compte General format per l’exercici 

2013. 

 

D’acord amb els articles 208 a 212 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 

pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL), la 

Instrucció del model normal de comptabilitat local (Ordre EHA/4041/2004 de 23 de 

novembre) i altres disposicions concordants en relació amb la tramitació i el contingut, 

la Comissió Especial de Comptes proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 

 

Primer.- Aprovar definitivament el Compte General de l’exercici 2013 integrat per: 

 

1. Compte General 

 

- Balanç de situació.  

- Compte de resultat econòmic - patrimonial. 

- Liquidació del pressupost, essent en tancar l’exercici el resultat pressupostari 

ajustat de 715.378,64€. 

- Memòria, essent el romanent de tresoreria per a despeses generals resultant 

de la comptabilitat de 4.418.556,69€ i de 3.833.879,60€ tenint en compte les 

devolucions de la participació en els tributs de l’Estat de 2008 i 2009 pendents 

de pagament. 

 

2. Annexos al Compte General: 

 

- Acta d’arqueig. 

- Notes/certificats bancaris. 
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Segon.- Retre els esmentats comptes de la Corporació, esdevinguts com a resultat de 

l’exercici econòmic de 2012, als òrgans de control extern d’acord amb allò establert  a 

l’article 223 del TRLHL. 

 

El Sr. Écija explica la proposta 

 

El Sr. Alamán pregunta a què respon el reparament en la justificació de la subvenció 

2013 de la despesa corrent per import de 4.669,66 €. 

 

La interventora explica que hi ha una entitat, el Grup de Riscos Cubelles, que no ha 

acreditat la destinació de la subvenció en la seva totalitat i que, en aquest cas, com 

que es tracta d’una entitat de voluntariat, el que s’ha fet és descomptar-li de la 

subvenció d’enguany, per la qual cosa el motiu del reparament és la compensació. 

 

La Sra. Fonoll diu que la seva intenció de vot havia de ser favorable però que s’hi 

abstindran donat que la Comissió Especial de Comptes estava convocada a les 19:30 

h i ella va arribar a les 19.35h, quan ja s’havia acabat, fet que considera una manca de 

respecte perquè se li va donar poc marge de temps.  

 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per 10 vots a favor ( 4 d’ICV-EUIA-E, 3 del 
PSC-PM, 2 de CiU i 1 d’EC-FIC) , 7 abstencions (4 d’UC-REAGRUPAMENT i 3 del 
PPC) i cap vot en contra. 
 
REGIDORIA DE COMERÇ I TURISME 
 
10.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA DESIGNACIÓ DE LES DUES FESTES 
LOCALS PER A L’ANY 2015 
 
Atès que l’art. 37.2 de l’Estatut dels Treballadors indica que de les catorze festes 
laborals, dues seran locals i per Decret 177/1980, de 3 d’octubre de la Generalitat de 
Catalunya s’estableix que les dues festes locals seran fixades per Ordre del Conseller 
d’Empresa i Ocupació, a proposta del municipis respectius; 
 
Atès que a més de les esmentades festes laborals fixades a Catalunya durant l’any 
2015, seran fixades per mitjà d’una Ordre del Conseller d’Empresa i Ocupació, dues 
festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels respectius municipis; 
 
Atès que el present acord s’ha d’adoptar segons allò que preveu l’article 46 del Reial 
Decret 2001/83 de 28 de juliol; 
 
Atès que els dies proposats no poden escaure's en diumenge ni cap dels dies festius 
que s'indiquen a l'Ordre EMO/133/2014, de 14 d'abril; 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de data 9 de setembre de 2014; 
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Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent: 
 
ACORDS: 

 
Primer.- Fixar les festes de caràcter local per a l’any 2015 al municipi de Cubelles, 
següents: 
 

 Dia 30 de juliol (dijous) – Festa dels Sants Patrons (Festa Major Petita). 

 Dia 17 d’agost  (dilluns)  – L'endemà passat de la Mare de Deu patrona de la 
Festa Major de Cubelles. 

 
Segon.- Notificar aquest acord al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat 
de Catalunya i comunicar-ho a l’Oficina de Participació i Informació Ciutadana, a la 
Regidoria de Comunicació i a la Regidoria de Dinamització Econòmica i Turisme. 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per unanimitat dels membres de la 
Corporació 
 
REGIDORIA D’EMPRESA I EMPRENEDORIA 

11.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU,  DEL  REGLAMENT DEL SERVEI PÚBLIC 
DE TRANSPORT COL·LECTIU URBÀ DE VIATGERS DEL MUNICIPI DE 
CUBELLES 
 
El servei de transport col·lectiu urbà de viatgers del municipi de Cubelles és un servei 
propi de l’Ajuntament de Cubelles publificat per acord de Ple de data 17 de febrer de 
2003. El Ple de la Corporació aprova, també, en la mateixa data el Reglament del 
Servei per compliment d’allò que disposa l’art. 132 del TRLCSP. El Reglament del 
Servei de l’any 2003 quedarà íntegrament derogat un cop entri en vigor l’actual 
Reglament objecte d’aprovació. 
 
El servei ostenta la qualificació de competència pròpia municipal de conformitat a la 
nova redacció de l’art. 25.2 de la LRBRL (modificació introduïda per la LRSAL).   
 
L’objecte d’aquest Reglament és determinar les condicions generals d’utilització per 
als usuaris i les usuàries del servei de transport públic col·lectiu de viatgers que 
discorre íntegrament pel municipi de Cubelles, de conformitat amb allò que determinen 
les disposicions de la Llei 12/87 de 28 de maig de regulació del transport de viatgers 
per carretera mitjançant vehicles a motor i el seu Reglament aprovat per Decret 319/90 
de 21 de desembre així com els articles 40, 41, 142 i) i 143.1 de la Llei 16/87 de 30 de 
juliol, d'Ordenació dels Transports Terrestres, l’article 201.1 del seu Reglament, 
aprovat pel Reial Decret 1.211/90, de 28 de setembre, i la legislació aplicable en 
matèria de drets i deures dels consumidors i usuaris.  
 
Vist l’informe de la Cap del Servei de Contractació i Gestió Administrativa núm. 
11/21014 de data 28 d’agost. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de data 9 de setembre de 2014; 
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 Per tot el que s'ha exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
Primer.-  Aprovar inicialment el Reglament de funcionament del servei de transport 
col·lectiu urbà de viatgers del municipi de Cubelles, que s’adjunta com a Annex al 
present acord, formant-ne part d’aquest a tots els efectes. 
 
Segon.- Sotmetre l'expedient a informació pública mitjançant edicte que es publicarà 
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i al tauler d’anuncis de la Corporació durant  el termini de 30 dies hàbils, per 
a la formulació d'al·legacions i reclamacions, de conformitat amb el que disposa 
l'article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de règim local, en 
relació amb l'article 178 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 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.-  Publicar, un cop aprovat el Reglament de forma definitiva, el text del mateix 
de forma íntegra al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona per a la seva entrada 
en vigor transcorreguts 15 dies hàbils de l’esmentada publicació. 
 
Quart. Comunicar el present acord al departament de Dinamització Econòmica, a 
Secretaria a Intervenció i al Servei de Contractació i Gestió Administrativa als efectes 
corresponents. 
 
El Sr. Écija explica que amb aquest Reglament es deroga l’anterior, aprovat el 2003, i 
que es fa amb motiu de la licitació del nou contracte del bus, que es troba en curs. 
Afegeix que es fa un reglament molt més obert per tal que pugui donar cabuda a noves 
propostes de les empreses que estan a la licitació en curs. 
 
El Sr. Alamán recorda que el contracte del bus es troba finiquitat des del 2009 i insta a 
que el que queda de legislatura es vagin tancant o renovant els nombrosos contractes 
que hi ha vençuts, amb l’estalvi –diu- que això podria suposar. 
 
La Sra. Martínez manifesta el suport del seu partit a aquest nou Reglament i comenta 
que s’alegra que, finalment, el servei surti a concurs malgrat  que quan ella va estar al 
capdavant de la regidoria va plantejar diverses vegades al govern l’import pel qual 
havia de sortir aquesta licitació i mai es va tenir en consideració encara que  també va 
comentar- afegeix- que amb el partida de 77.000 que es va posar al pressupost es 
corria el risc de que Cubelles es quedés sense línia de transport urbà. Comenta que 
per fi han posat seny i han tret com a preu de licitació el que ella va proposar quan era 
regidora. 
 
La Sra. Fonoll agraeix la voluntat política de dur aquest tema endavant. 
 
El Sr. Écija diu que el contracte del bus sempre ha estat en els 96.000 € i que la Sra. 
Martínez confon l’execució amb el contracte. Afegeix que ja li havien dit més d’una 
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vegada a la Sra. Martínez durant tota la legislatura que tragués  el tema a concurs 
però que no ho va fer i que ell va reprendre la regidoria al mes de juliol i ja s’ha tret a 
concurs. Reitera que no confongui el contracte amb l’execució pressupostària, amb la 
qual també han tingut problemes de manca de pagament perquè no s’aprovaven les 
factures, feina que corresponia -afirma- a la Sra. Martínez. 
 
La Sra. Martínez diu que a la Junta de Govern del 12 de maig del 2014 es deia                      
“ s’acorda treure la licitació del contracte amb les mateixes condicions actuals del preu 
fixat en pressupost”. 
 
L’alcaldessa diu a la Sra. Martínez que no ha estat la seva regidoria qui ha 
desencallat el contracte del bus i que si passa per Contractació la mateixa cap li 
explicarà. 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió la Sra. Navarrete. i la Sra. Fonoll. 

 
La Sra. Martínez diu que ella parla de la licitació que hi ha publicada al BOPB, que és 
l’import que ella demanava. 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió la Sra. Navarrete. 

 

L’alcaldessa explica que els 77.000 era el que tenien pressupostat perquè la 
contractació sortia per 96.000 €, que és el que hi ha hagut sempre, des de l’any 2009.  
 
La Sra. Martínez diu que només cal llegir les Actes. 
 
L’alcaldessa diu que, aleshores, els informes dels tècnics de la casa no serveixen per 
res. 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió la Sra. Fonoll. 

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

 

No n’hi ha 

 

IV. PART DE CONTROL  
 
13.- MOCIONS  
 
13.1.- MOCIÓ PER LA RETIRADA DE DISTINCIONS I PLAQUES A JORDI PUJOL 
QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PPC 
 
El passat 29 de juliol el president de la Generalitat de Catalunya Artur Mas, va 
comunicar en compareixença davant els mitjans de comunicació, la retirada a Jordi 
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Pujol de la seva oficina i retribució com a expresident de la Generalitat, així com els 
títols de president fundador de CDC i CIU. 
 
Aquest fet ve donat arran de la confessió de Jordi Pujol de que durant més de 30 anys 
ha tingut diners sense regularitzar a paradisos fiscals. 
 
El comportament de l’expresident dista molt de ser honorable i el Partit Popular de 
Cubelles considera aquest fet de greu i poc exemplar per la nostra ciutadania. 
 
El nostre municipi té a l’equipament llar d’infants La Draga una placa commemorativa 
de la seva inauguració on es qualifica a l’expresident de Molt Honorable. 
 
Després dels retalls en Educació liderats pel propi govern de CIU a la Generalitat, i 
que pateixen treballadors, pares i mares, no es pot permetre mantenir un element que 
és una lloança a un evasor fiscal que ha reconegut no complir durant 34 anys amb els 
seus deures com a ciutadà. 
 
Considerant la gravetat dels fets assumits i tenint en compte que una llar d’infants és 
l’espai on els més petits aprenen els primers valors de convivència no hi ha lloc per 
considerar Molt Honorable al polític, expresident i fundador de CIU, Jordi Pujol. 
 
És per aquests motius que el Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya proposa 
l’adopció dels següents acords: 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Retirar la placa on es qualifica de Molt Honorable a l’expresident de la 
Generalitat Jordi Pujol o esborrar el qualificatiu Molt Honorable de la mateixa. 
 
Segon.- Retirada d’altres honors, distincions, i/o plaques que l’Ajuntament de Cubelles 
hagi atorgat i/o existeixin al municipi. 
 
No obstant això, el Ple adoptarà els acords que estimi més convenients. 
 

La Sra. Navarrete explica la moció  

 

La Sra. Martínez diu que els anuncis d’una creuada contra la corrupció omplen la 

boca dels dirigents polítics però que amb prou feina s’adverteixen avenços i pregunta 

si creuen que retirant una placa ja està tot resolt. Continua dient que el PP té imputats 

el 20% dels seus diputats a les Corts valencianes, que l’escàndol Gürtel suma ja 187 

imputats, la xarxa dels ERES andalusos 168 imputats, que ara hi ha la família Pujol a 

Catalunya i que inclús i trobem la família reial amb el cas Nóos. Afegeix que no 

recorda que el Partit Popular de Cubelles presentés cap moció de rebuig en aquest 

sentit però que, en canvi, ara demana la retirada d’una placa en la que, segurament, 

els pares i mares de la llar d’infants ni hi han reparat. Conclou dient que per aquests 

motius s’hi abstindran, aclarint que si la moció es canviés en el sentit de rebutjar 

qualsevol tipus de corrupció hi votarien a favor. 
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En aquests moments s’absenta de la sessió la Sra. alcaldessa i la Sra. Romero 

assumeix accidentalment la presidència de la sessió. 

 

La Sra. Cuadra diu que esperaven que aquesta moció s’hagués presentat després de 

la compareixença del Sr. Pujol al Parlament. Opina que el paràgraf cinquè no té cap 

raó de ser ja que les retallades que hi ha hagut tant en Ensenyament com en altres 

àmbits no tenen res a veure amb aquesta moció; que és inadmissible que hagi evadit 

impostos, si així ho diu el jutge i es comprova, però que no és l’únic polític i que ja 

estarà on hagi d’estar si la justícia ho demostra. Afegeix que el PP ha intentat amb el 

cas Pujol tapar la boca de molts catalans i moltes catalanes i embrutar el nom del partit 

i de l’actual president però que això no ho aconseguiran perquè una cosa s’ha de 

desvincular de l’altra  

 

El Sr. Grau demana al PPC el compromís de que quan es presenten mocions que no 

afecten directament el municipi també hi votin a favor. Seguidament manifesta que es 

sumen a la petició de la Sra. Cuadra en el sentit d’extreure del text de la moció el 

cinquè paràgraf i que, si així es fa, hi votaran a favor per tres motius: perquè hi ha el 

reconeixement del Sr. Pujol d’una part dels fets que es refereixen en aquesta moció, 

perquè l’actual president de la Generalitat ha dit quin és el posicionament de la 

Generalitat de Catalunya en relació als reconeixements i als drets adquirits de que ha 

gaudit el Sr. Pujol i per últim perquè recorda que els fets són els que són i que hi ha 

una compareixença del Sr. Pujol al Parlament de Catalunya el dia 22, on s’aportarà 

més informació. Afegeix que el que no voldrien és que cadascú presenti el rànking de 

corruptes de les altres formacions perquè tots ho patim i en som- diu- víctimes i 

responsables. Finalment demanen a la Sra. alcaldessa que s’incorpori a presidir la 

taula perquè consideren que és el lloc on ha de de ser. 

 

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

 

La Sra. Fonoll diu que aquest cas es troba “sub judice”, motiu pel qual no faran cap 

comentari al respecte. 

 

El Sr. Pineda proposa per una banda retirar el cinquè paràgraf de la moció, perquè no 
n’ és el motiu essencial, i per l’altra fer la següent esmena: 
  
On diu: 
 
“El comportament de l’expresident dista molt de ser honorable i el Partit Popular de 
Cubelles considera aquest fet de greu i poc exemplar per la nostra ciutadania.”  
 
Que digui: 
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“El comportament de l’expresident dista molt de ser honorable i el Partit Popular de 
Cubelles, juntament amb els grups que donen suport a aquesta moció, considera 
aquest fet de greu i poc exemplar per la nostra ciutadania.”  
 
El Sr. Alaman es mostra d’acord en suprimir el cinquè paràgraf. 

 

Es sotmet a votació l’esmena, en el sentit de suprimir el cinquè paràgraf, i s’aprova 

per la unanimitat dels membres de la corporació. 

 

Es sotmet a votació la moció i s’aprova per 10 vots a favor ( 4 d’ICV-EUIA-E, 3 del 
PSC-PM i 3 del PPC) , 7 abstencions (4 d’UC-REAGRUPAMENT 2 de CiU i 1 d’EC-
FIC ) i cap vot en contra, quedant redactada com segueix: 
 
“MOCIÓ PER LA RETIRADA DE DISTINCIONS I PLAQUES A JORDI PUJOL QUE 
PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PPC 
 
El passat 29 de juliol el president de la Generalitat de Catalunya Artur Mas, va 
comunicar en compareixença davant els mitjans de comunicació, la retirada a Jordi 
Pujol de la seva oficina i retribució com a expresident de la Generalitat, així com els 
títols de president fundador de CDC i CIU. 
 
Aquest fet ve donat arran de la confessió de Jordi Pujol de que durant més de 30 anys 
ha tingut diners sense regularitzar a paradisos fiscals. 
 
El comportament de l’expresident dista molt de ser honorable i el Partit Popular de 
Cubelles considera aquest fet de greu i poc exemplar per la nostra ciutadania. 
 
El nostre municipi té a l’equipament llar d’infants La Draga una placa commemorativa 
de la seva inauguració on es qualifica a l’expresident de Molt Honorable. 
 
Considerant la gravetat dels fets assumits i tenint en compte que una llar d’infants és 
l’espai on els més petits aprenen els primers valors de convivència no hi ha lloc per 
considerar Molt Honorable al polític, expresident i fundador de CIU, Jordi Pujol. 
 
És per aquests motius que el Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya proposa 
l’adopció dels següents acords: 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Retirar la placa on es qualifica de Molt Honorable a l’expresident de la 
Generalitat Jordi Pujol o esborrar el qualificatiu Molt Honorable de la mateixa. 
 
Segon.- Retirada d’altres honors, distincions, i/o plaques que l’Ajuntament de Cubelles 
hagi atorgat i/o existeixin al municipi. 
 
No obstant això, el Ple adoptarà els acords que estimi més convenients” 
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14.- ALTRES MOCIONS 
 
No n’hi ha 
 
15.- PRECS I PREGUNTES 
 
PRECS I PREGUNTES PLE ORDINARI DE DATA 16 DE SETEMBRE DE 2014 
 
Precs del grup municipal d’EC-FIC 

 
1.- La Sra. Martínez comenta que a la pàgina web de l’Ajuntament de Cubelles es va 
publicar que la taxa per a l’alta dels habitatges turístics és de 60€, quan en realitat és 
de 30€ i per aquest motiu prega que es rectifiqui i que la regidora de Comunicació, 
Premsa i Informàtica vetlli per a que es corregeixin les errades. 
 
Precs del grup municipal del PPC 

 
1.- La Sra. Boza, explica que són coneixedors que el projecte d’enllumenament públic 
està en marxa però demanen al govern, i en especial a la Regidoria d’Obres i Serveis, 
que diferenciïn realment el que és urgent del que és important.  Diu que és important 
que es posin en marxa millores en matèria d’estalvi energètic i modernització de tot 
l’enllumenat, però que creuen que és urgent que, mentre això es fa, el municipi estigui 
mínimament il·luminat, ja que hi ha carrers al municipi- comenta - que a partir de les 9 
del vespre estan sense il·luminar. 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Pineda. 

 
La Sra. Boza prega un replantejament ràpid del pla del govern en matèria 
d’enllumenat, perquè diu que si hi ha diners per modernitzar els fanals o contractar un 
bon grup musical, també ha d’haver-n’hi per il·luminar correctament carrers com el de 
Verge de Montserrat, el de l’Estació, el carrer Millera, el carrer Lleida, el carrer Doctor 
Fleming, el carrer Ciutat de Barcelona, el carrer Josep Tarradellas o el carrer Narcís 
Bardají. 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Pineda 

 

Preguntes del grup municipal d’EC-FIC 
 
1.- La Sra. Martínez explica que els taxistes de Cubelles els han fet arribar una 
instància, que també han adreçat a l’Ajuntament, a la qual sol·liciten que aquest 
intercedeixi davant ADIF per facilitar el canvi de places d’aparcament de minusvàlids 
per les places que hi ha habitualment de taxi; afegeix que aquest col·lectiu - donada la 
falta de resposta per part de l’equip de govern -, va prendre la iniciativa de sol·licitar 
directament a ADIF aquest canvi, que els ha estat autoritzat.  
 
Seguidament pregunta: per quina data està previst repintar aquestes places 
d’aparcament? Quan col·locaran els senyals verticals i horitzontals de trànsit?  Quan 
trauran els matolls i herbes de la zona de l’estació, que poden provocar problemes 
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d’higiene i donen una mala imatge del municipi? Quan repararan l’asfalt d’aquesta 
zona, que es troba en un estat lamentable? 
 
2.- La Sra. Martínez explica que l’Associació AMICU ha presentat una instància, amb 
registre d’entrada núm. 2014/8619, en la que demanen una passera a la zona de la 
platja de darrera de la Central Tèrmica, donat que s’han trobat que persones amb 
discapacitat no hi tenen accés, i s’han de desplaçar a la platja de La Mota. Per aquest 
motiu pregunta: quan contestaran la instància? 
 
3.- La Sra. Martínez diu que la Generalitat de Catalunya ha manifestat que té previst 
que els funcionaris recuperin la paga extra aquest 2015 i pregunta: el govern de 
Cubelles té previst fer aquesta incorporació en el seu pressupost? Ho tindrà en 
consideració? 
 
4.- La Sra. Martínez explica que a la passada Festa de la Bicicleta es va posar un 
preu simbòlic: i es destinava 1 €, conjuntament amb una entitat que col·laborava, per a 
la compra d’una nevera per a Serveis Socials, per tal que poguessin haver aliments 
frescos; pregunta: s’ha comprat aquesta nevera?  
 
En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Lleó.   

 
5.- La Sra. Martínez diu que a la Junta de Govern de Treball del dia 20 d’agost de 
2014 es parla de la manca de papereres  que pateixen els comerciants del polígon Les 
Salines i que els sorprèn que, a la mateixa Junta, la Sra. Romero assenyali que es 
tracta d’una zona industrial i comercial i que, per tant, són els comerços els que tenen 
l´obligació de posar  aquests elements a la via pública.  La Sra. Martínez demana que 
ho aclareixin amb el sector comercial i pregunta: quina és la llei que ho dictamina? 
 

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

 
6.- La Sra. Martínez comenta que les fires de comerç i el trenet, projectes impulsats 
per la Regidoria de Dinamització Econòmica i Turisme, van ser actuacions ben 
rebudes per part dels comerciants del municipi, ja que impulsaven el comerç local i 
donaven vida a la població. Quant a les fires, diu que el col·lectiu de comerç els ha fet 
arribar que, per part de la Regidoria, no es volen continuar fent perquè el regidor, Sr. 
Pineda, ha dit que pertoca al sector del comerç impulsar-les i no a l’Ajuntament. 
Pregunta: són certes aquestes afirmacions? Quin és el projecte que té per potenciar 
aquest sector?.  
 
En relació al trenet, explica que a Ràdio Cubelles es va dir que es posaria en marxa el 
30 de juliol però que, finalment, no va ser així. Considera que aquest servei donava 
dinamització i vida a diversos sectors del municipi i que va tenir molta repercussió i 
molt bona acceptació, i per aquests motius pregunta: per què no s’ha posat en actiu el 
trenet aquest estiu?  
 
Afegeix que els va arribar informació negativa en referència a l’empresa que realitzava 
el servei del trenet, en el sentit que aquesta no tenia els papers en regla, no havia 
facilitat la documentació que se li demanava o que la contractació que s’havia fet l’any 
passat era il·legal i per això pregunta: són certes aquests afirmacions? 
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Preguntes del grup municipal del PPC 

 
1.- La Sra. Boza comenta que aquest estiu la màquina del servei de neteja ha treballat 
des de les 6:30h, les 7:00 h i les 7:30 h a diferents àrees del municipi, superant els 
nivells de contaminació acústica (segons medició per sonòmetre); que a això s’afegeix 
que no es respecta l’horari de descans del veïns que estan de vacances els mesos de 
juliol i agost i que la mateixa alcaldessa els va informar que hi han instàncies queixant-
se per aquesta qüestió.  
 
Per tot l’exposat pregunta: quines mesures s’han pres des de la Regidoria amb 
l’empresa? Hi ha el compromís d’aquesta empresa per a solventar aquest tema? 
Continuarà vigent el contracte amb aquesta empresa l’any que ve? 
 
2.- La Sra. Boza, en relació al nou servei d’agent cívic a la desembocadura del Foix, 
pregunta: està previst que aquest servei es mantingui? 
 
3.- La Sra. Navarrete pregunta: en quin punt es troben les converses amb el 
Departament de Costes pel tema del futur port? Comenta que els consta que, com a 
mínim, hi han hagut dues reunions, de les quals no se’ls ha informat. 
 
4.- La Sra. Navarrete, en relació a l’incident que hi va haver amb la revista “Cubelles 
comunica” respecte la columna del PPC, pregunta: pot indicar la regidora si s’ha 
depurat algun tipus de responsabilitat? 
 
5.- La Sra. Navarrete, adreçant-se al Sr. Lleó, pregunta: pensa requerir a ADIF per a 

que netegi els marges de la via del tren? 

 

6.- La Sra. Navarrete pregunta: té previst el Sr. Lleó alguna actuació al carrer Onze 

de setembre per a netejar les voreres? 

 

7.- La Sra. Navarrete pregunta: Ens poden dir l’import que s’ha destinat al concert de 

Lax’n’Busto per la Verema? 

 

8.- La Sra. Navarrete, en relació al xiringuito del Cableski, comenta que ha llegit en 

una Junta de Govern que el Sr. Écija assenyala que l’Ajuntament ha de pagar una taxa 

per a l’ocupació de la zona marítimo-terrestre, que després repercuteix en qui està 

ocupant l’espai, però que, seguidament, es diu que el govern decideix que *** reclami 

els permisos pertinents al titular del xiringuito i que, si aquest no disposa de permisos, 

es procedeixi al seu tancament i per tot l’exposat pregunta: vol dir això que està obert i 

que vostès en aquests moments ni tant sols saben si té permisos o no? Han pagat la 

taxa? 

 

9.- La Sra. Navarrete, en relació al Decret 573/2014, de nomenament d’una Tècnica 

mitjana de gestió, pregunta: quantes persones s’han presentat? Comenta que tenen 

entès que només es va presentar una persona que, casualment –  diu -  és la dona 
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d’un regidor de l’equip de govern. Afegeix que és trist pensar que tots els treballadors 

de l’Ajuntament porten tres anys esperant la Catalogació però que, en canvi, sí hi ha 

temps per a fer aquest tipus de convocatòries ràpides. Finalment pregunta: com queda 

la nòmina d’aquesta senyora? 

 

Preguntes del grup municipal d’UC-Reagrupament 

 

1.- La Sra. Fonoll pregunta: en primer lloc és referent a l’expedient d’infracció 

urbanística núm. 14/13 del carrer ******* referent a la pregunta formulada al ple passat 

al 15 de juliol per Unitat Cubellenca, responen que: “està arxivat d’acord amb l’informe 

tècnic núm.71/13 i que s’ha demanat un segon informe al Cap de Serveis Tècnics 

municipals”.  Pensem que donada la complexitat d’aquest tema en qüestió, demanem 

còpia d’aquest nou informe, acompanyat també d’un informe jurídic de la secretària 

titular de la corporació, així com una nova actualització i supervisió de les obres 

executades a la parcel·la, tant interior, exterior com subterranis de la parcel·la en 

qüestió del carrer Lloret, per l’arquitecte tècnic municipal que és el que va fer la 

primera inspecció.  

 

Afegeix que assabentats d’aquest contingut, i per advocats, no poden acceptar el 

procediment d’arxiu de l’expedient de ****, i que resten a l’espera de la resposta a la 

instància que van presentar el dia 5 d’aquest mateix mes amb caràcter d’urgència, per 

què l’alcaldessa es pronunciés.  Per tot l’exposat, pregunten: en quina situació actual 

es troba aquesta problemàtica.?  

 

2.- La Sra. Fonoll arran de les queixes que han rebut de veïns de Les Salines per la 

instal·lació de  l’activitat de cableski i un xiringuito a la platja de Les Gavines demana 

al govern la següent documentació: permís de Ports, autorització de l’Ajuntament per a 

la ubicació i funcionament del xiringuito com a bar i bar musical a les nits, 

qualificacions professionals del monitoratge per a poder exercir com a esplai amb 

infants de zero a setze anys, qualificacions professionals del professorat d’anglès per 

les classes que s’hi duen a terme i saber quines són les persones que regenten o 

col·laboren amb aquesta activitat donat que sembla ser – comenta- que estan 

vinculades a algun partit polític. 

 

3.- La Sra. Fonoll manifesta que s’han assabentat que des de la Regidoria 

corresponent s’ha comunicat a l’Associació de Comerç i Hosteleria de Cubelles  que, a 

partit d’ara, les fires les hauran de gestionar ells mateixos i pregunta: aquest és el 

suport que dóna l’Ajuntament per a fomentar el comerç a la nostra vila? 

 

4.- La Sra. Fonoll comenta que a la Fira de Comerç del dia 19 de juliol els 

comerciants del carrer Àngel Guimerà es van queixar perquè el carrer no s’havia tallat 

al trànsit, malgrat s’havia fet difusió a través de Ràdio Cubelles de que es faria de 

vianants; que això va suposar una pèrdua important per a alguns comerciants en no 
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poder treure els seus productes al carrer; indica que aquests comerciants demanen 

responsabilitats ja que també, degut a les obres del casc antic, varen tenir moltes 

pèrdues, per tot això, pregunta: aquesta és la compensació que va dir l’Ajuntament 

que se’ls donaria? 

 

5.- La Sra. Fonoll afirma que es van assabentar per la premsa de l’acte solidari de la 

travessia transpirinenca del 25 de juliol i pregunta: quin va ser el criteri adoptat per a 

triar o convidar els participants de la travessia? Destaca que el bus anava mig buit i 

que es van convidar algunes associacions que no estan gaire vinculades al municipi 

com és “Mézclate conmigo”. 

 

6.- La Sra. Fonoll pregunta: ens poden explicar en què consisteix el projecte “Cases 

sobre dàrsena Tèrmica?” 

  

7.- La Sra. Fonoll, en relació a la passera del Torrent d’en Pedro que uneix Cubelles i 

Cunit, pregunta: quin és el motiu de l’augment del pressupost inicial en 4.000 € ? 

 

8.- La Sra. Fonoll pregunta: Per què no hem tingut el trenet aquesta temporada 

d’estiu? 

 

9.- La Sra. Fonoll pregunta: tenen data per a respondre als pares i nens quan es 

refaran les pistes esportives de Santa Maria i es farà el canvi d’ús del parc? Es pot 

donar aquest tema com a obert, tancat o oblidat? Recorda que és una actuació que 

ICV duia al seu programa electoral. 

 

10.- La Sra. Fonoll recorda que, en els textos dels partits polítics de l’últim “Cubelles 

Comunica”, la Sra. Cuadra fa menció en el seu escrit de treballar i ampliar el patrimoni 

i obrir aviat les portes a la ciutadania i per aquest motiu, en relació a l´Aliança, 

pregunta: amb quins recursos compta per a dur a terme aquest projecte quan no hi ha 

liquidesa -diu- ni tant sols per pagar el rebut de la llum? Afegeix que encara està per 

solucionar el tema de l’IBI.  

 

11.- La Sra. Fonoll, referent a la senyera del campanar l’onze de setembre, pregunta: 
per què l’endemà de la Diada al matí ja havien tret la senyera del campanar? Tanta 
nosa els feia? 
 
12.- La Sra. Fonoll diu que des del seu partit donen el seu agraïment al projecte 
presentat per un veí de La Mota, ***, que es va oferir a condicionar un solar situat als 
carrers Pg. de la Mar Mediterrània, Clot del Bassó i Figueral sense cap cost per a 
l’Ajuntament; explica que aquest senyor va entrar una instància amb el projecte el dia 
13 de juny i que, en no rebre resposta en un mes, es va adreçar a UC-Reagrupament, 
que va presentar una segona instància el 14 de juliol. Per tot l’exposat pregunta: s’ha 
tirat endavant aquest projecte? En quin estat es troba? 
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A continuació la Sra. alcaldessa dóna la paraula al Sr. Baraza, a petició seva. 
 
El Sr. Baraza diu de forma literal: “Des de fa uns dies he pres la ferma decisió, des de 
la convicció de ser la millor opció, de renunciar amb data de demà, 17 de setembre de 
2014, a la meva Acta com a regidor de l’Ajuntament de Cubelles abandonant, 
d’aquesta forma, el consistori; decisió que he comunicat en aquest ordre a la 
secretària general, Sra. Carme López-Feliu, a l’alcaldessa del nostre municipi, Sra. 
Mònica Miquel, i als companys del grup municipal, Rosa Fonoll, Josep Mª Hugué i a 
l’amic Txema Ardila. En primer lloc agraeixo la possibilitat que la Sra. alcaldessa m’ha 
donat d’intervenir abans del tancament d’aquest plenari per tal de poder-me acomiadar 
i, al respecte, dir que hi ha moments en que un ha de prendre decisions en referència 
al seu projecte personal i professional, en el meu cas, en aquesta ocasió, és per 
motius professionals que no em permetran exercir les meves funcions com cal com a 
regidor d’aquesta corporació ni, pràcticament, assistir als plenaris que resten pendents 
d’aquí, al final d’aquesta legislatura. canvis professionals associats a la meva carrera 
en l’àmbit de la universitat que em portaran a viatjar força en les properes dates i més 
important encara a participar de forma activa en un projecte de país, esperant 
contribuir, amb el meu petit gra de sorra, a construir el país, la nació, que molts volem, 
tal com es va demostrar el passat 11 de setembre. 
 
Quan fa una mica més de tres anys, se’m va demanar formar part de la llista d’Unitat 
Cubellenca, no vaig dubtar en dir que sí, tenir la oportunitat de participar de forma 
activa en la política municipal ha estat un honor i una responsabilitat com a ciutadà 
que, malgrat no haver nascut a Cubelles, el fet d’estiuejar aquí des dels sis anys, ja ha 
plogut una mica, i viure-hi des del 2011 fan que la senti, en part, com a meva. 
 
Dedicar temps a intentar millorar la vida dels cubellencs i cubellenques ha estat molt 
satisfactori i una experiència única que m’emporto. He pogut treballar, o almenys així 
ho he intentat, per a fer una Cubelles millor; vaig tenir la sort de començar la 
legislatura estant al govern, al capdavant de les regidories d’Ensenyament i 
d’Emprenedoria, i d’acabar-la a l’oposició defensant els treballadors de la corporació, 
podent dir que ho vaig fer des de dins del govern i des de fora del mateix. Com a 
regidor d’Ensenyament vaig apostar, ho segueixo fent, i no deixaré mai de fer-ho pels 
nens i pels joves del nostre municipi; són el nostre futur malgrat que, malauradament, 
no tothom ho veu així però, al meu entendre, s’equivoquen. 
 
Vaig impulsar els premis de batxillerat, que van per la tercera edició, vaig liderar el 
tràmit, ara parat, de tenir uns terrenys per l’INS Les Vinyes, vaig lluitar per a portar a 
Cubelles el cicle formatiu de grau superior en energies renovables, i molts altres 
projectes que, malauradament, s’han quedat al calaix de la Regidoria d’ Ensenyament. 
 
Jo sempre dic que els que em van patir com a regidor d’Ensenyament saben la frase, 
la meva màxima que sempre repetia, i és que aquesta regidoria no s’ha de preocupar 
ni pels professors ni pels pares; nosaltres, com a Regidoria, ens hem de preocupar 
pels nens i les nenes, i sota aquest principi vaig actuar i crec que va ser un dels més 
grans encerts que vaig portar com a regidor d’Ensenyament. En aquest sentir vull 
agrair molt la predisposició que vaig tenir sempre per part del personal d’aquesta 
regidoria, *** i ***, però no puc oblidar-me, i no ho faré, de les persones que dirigeixen 
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els nostres centres educatius, en especial de les directores de les nostres tres escoles, 
però també de les directores de les llars d’infants i dels directors dels nostres instituts, i 
valgui el meu reconeixement a la seva tasca i en la figura d’aquestes persones de tot 
el col·lectiu de professorat del nostre municipi, que són capaços d’actuar amb 
professionalitat, malgrat tot el que els hi ve sobre. I també agrair als pares 
representants de les diferents AMPES, amb les que em va tocar entendre’m i crec que, 
al final, vam arribar a un punt d’enteniment quan vam veure tots plegats que els nens i 
nenes eren el nostre futur. 
 
No puc marxar sense fer una mica de crítica, i deixar una petita idea en el nostre 
municipi, i és un fet que em va preocupar durant el passat mes de juny quan es va 
decidir no tenir oberta la segona línia de P3 a l’escola Mar i cel, donat que la meva 
opinió és que això ens portarà, malauradament, al tancament a mig termini  d’aquesta 
escola o, el que és pitjor, a la seva transformació en institut i, per tant, segurament, 
mai tindrem un institut Les vinyes on toca si no que el tindrem en barracons fins que 
aquesta situació una mica caòtica que estic comentant crec que arribarà. 
 
Al respecte crec que , els que es queden, tenen l’oportunitat encara de lluitar per a que 
això no sigui així; el nostre municipi es mereix els tres nuclis educatius i es mereix               
l’ aposta més clara pels nens, nenes i joves del nostre municipi perquè Cubelles, com 
jo sempre he dit, es mereix molt més i es mereix un gran projecte en l’àmbit de 
l’Educació. 
 
També vaig estar al capdavant de la Regidoria d’Emprenedoria, la que havia de ser la 
continuïtat de l’Ensenyament, el complement perfecte per a crear ocupació i donar un 
futur digne als nostre joves, potser alguns de no tan joves. En aquest sentit el viver 
d’empreses es va quedar a les portes però, com jo dic, ja no vam poder continuar amb 
aquesta tasca tan engrescadora. Vull donar les gràcies a *** i a *** que són el personal 
que vaig tenir la sort de tenir com a col·laborador durant aquesta època a la regidoria 
d’Emprenedoria. 
 
Dir també que de l’oposició he après coses bones i d’altres no tan bones, em quedo 
amb aquelles defenses que em va tocar fer dels treballadors de la corporació, 
defensant el que creia que era just, insisteixo que tant com a  membre del govern com 
de l’oposició, demostrant almenys una certa coherència política que crec que no és 
poc. Aquells plens quedaran sempre en el meu record i, malgrat que en algun moment 
m’he sentit traït per la conducta d’alguns treballadors, vull aprofitar l’ocasió per agrair a 
tots ells la gran feina que fan, feina ben feta, i, en molts casos, el companyerisme que 
sovint m’han demostrat. 
 
Els consells diuen que són per a aquell que els dóna, doncs bé, aquí va el meu, 
malgrat que no sé si vostès el prendran en consideració: la propera legislatura 
projecteu la Cubelles que voleu l’any 2025, imagineu-la, penseu-la , definiu-la i no 
dubteu: aneu a per ella amb la convicció que la tindreu i la compartireu amb els 
cubellencs i cubellenques; deixeu de banda els retrets, el personalisme i feu política de 
mires, política que sigui l’enveja dels municipis del voltant, política que faci a la 
població de Cubelles estar orgullosa dels seus polítics, amb ganes i, com diu el 
president Mas, amb il·lusió segur que sereu capaços d’aconseguir-ho. 
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Desitjo sort a tots els membres del consistori, als companys d’Unitat cubellenca i molt 
especialment a la persona que properament ocuparà aquesta cadira, suposo que la 
***, encara que jo ja no participaré en aquesta decisió. Sigui *** o sigui un altre 
membre d’Unitat Cubellenca, només li puc dir: actua amb seny i, vegis el que vegis, no 
oblidis que tot no s’hi val. 
 
I, per acabar, gràcies a tota la gent de Cubelles, a la que ha compartit la meva forma 
de fer i a la que no, però només pic dir que sempre he actuat en conseqüència i 
coherència amb el que he cregut millor per al nostre municipi. Gràcies cubellencs i 
cubellenques i com que no m’agrada acomiadar-me, preneu aquestes paraules no 
com un adéu sinó com un fins aviat. Gràcies” 
  
 
L’alcaldessa, en nom de tot el consistori,  desitja al Sr. Baraza molta sort en aquesta 

nova fase. 

 

Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal del PPC 
en el Ple ordinari del 15 de juliol  2014 

 
1.- La Sra. Navarrete diu que, en base al tercer trencament del govern, s’ha escoltat 
que s’ha subornat a ICV i al PSC i demana una explicació al respecte. Així mateix 
comenta que a la nota que es va emetre es va dir que CIU es mantindria dins el 
govern perquè, si no, els projectes iniciats aquesta legislatura amb organismes com la 
Diputació o la Generalitat podien quedar paralitzats i assenyala que seria gravíssim 
que les ruptures de govern poguessin paralitzar aquest tipus de projectes, per la qual 
cosa demana una explicació en relació a aquesta nota. 
 
L’alcaldessa, diu que ni ella, com a representant d’ICV, ni el grup del PSC han estat 
subornats per ningú i que, per tant, qui ho hagi dit, que contesti. 
 
El Sr. Alamán pregunta si, aleshores, ICV o CIU emprendran accions legals per l’ús 
d’aquesta paraula. 
 
Ja li vam sol·licitar a la Sra. Martínez públicament que expliqui i justifiqui aquesta 

expressió. 

2.- La Sra. Navarrete diu que no saben en quin punt es troba la situació laboral de les 
treballadores de la Llar d’infants La Draga; demana conèixer les decisions que 
s’estiguin prenent al respecte i pregunta: se les està defensant des de l’Ajuntament 
com correspon? S’estan plantejant altres alternatives? Què diu l’empresa en aquests 
moments? 
 
La Sra. Romero,  explica que es van fer unes reunions degut a la baixada de 
matriculacions que hi havia a les dues llars i es van prendre uns compromisos amb els 
pares amb l’interès de mantenir les dues llars; que el compromís de garantir totes les 
matriculacions es manté i que es va demanar un Pla de viabilitat a la Diputació, que 
està portant a un tipus de negociació -comenta- que no afecti el bon funcionament de 
les llars. Quant al tema de les treballadores indica que s’està parlant amb l’empresa 
perquè encara que no sigui un problema de l’Ajuntament i no sigui personal de 
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l’Ajuntament  és un tema que els inquieta, malgrat -afegeix- és una realitat que si hi ha 
menys nens i menys servei es necessita menys personal però que estan lluitant 
perquè si en comptes de tres són dues doncs molt millor.  
La Sra. Navarrete assenyala que aquest és un servei contractat per l’Ajuntament i que 
l’empresa hauria de buscar altres alternatives com podria ser obrir el cap de setmana 
perquè la solució és negociar, però mantenint els llocs de treball, defensant els 
treballadors. 
La Sra. Romero reitera que no hi ha res tancat ni cap decisió presa sinó que s’està 
negociant però que també han de ser garants amb el compliment  dels convenis i que 
ara hi havia una pròrroga de La Draga  que no s’ha fet perquè surti de cara l’any que 
ve com ha de sortir.  
La Sra. Navarrete demana que la Sra. Romero prengui el compromís de defensar 
aquests llocs de treball. 
La Sra. Romero diu que ella pot agafar-lo però que, alhora, ha d’aportar uns justificants 
de cara a Intervenció i Secretaria; que les llars es financen amb una aportació de la 
Generalitat que no es rep des de fa tres anys, amb una de la Diputació de Barcelona i 
amb les quotes de l’Ajuntament i dels pares. Afegeix que no només és l’Ajuntament de 
Cubelles el que té problemes amb les llars sinó que és una realitat a molts municipis. 
La Sra. Navarrete diu que ells són regidors de Cubelles i que es deuen a Cubelles i 
repeteix que s’han de buscar alternatives; que aquest és un Ajuntament que no té 
problemes econòmics i que per això no es pot comparar amb d’altres. 
 
 
3.- La Sra. Navarrete pregunta: s’ha lliurat ja a Càritas la subvenció de la paga extra 
del 2012 d’aquesta regidora? Comenta que ja ho ha demanat de totes les maneres, a 
través del Ple i per instància fa uns cinc mesos. 
 
La situació és la mateixa que es va explicar a la Junta de Portaveus a la que vostè va 
assistir. 
 
4.- La Sra. Navarrete diu que la legislatura està finalitzant i que no s’acabarà la 
Catalogació de llocs de treball. 
 
L’alcaldessa respon que si la Sra. Navarrete hagués assistit a les reunions de la 
Comissió paritària sabria com està aquest tema en aquests moments. 
 
La Sra. Navarrete diu que aquestes reunions són inoperatives però no pel Comitè sinó 
per la Sra. alcaldessa, que porta tres anys i mig de legislatura dient que la farà.  
 
 

Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal d’UC-RCat 
en el Ple ordinari del 15 de juliol de  2014 

 
1.- La Sra. Fonoll pregunta: Quants nens i nenes hi ha matriculats a la Llar d’infants 

l’Estel pel curs 2014-2015 i quants a la llar d’infants La Draga, en data d’avui i amb 

dades reals? 

La Sra. Cuadra indica que ella mateixa va facilitar aquestes dades al Sr. Ardila. 

La Sra. Fonoll diu que aquelles dades no confrontaven amb la informació. 
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La Sra. Cuadra comenta que ja li va aclarir que havia estat un error tècnic i que les 

dades del web són les correctes. 

La Sra. Romero afirma que el fet que siguin 27 o 37 les matrícules no canvia res en 

absolut perquè igualment hi hauria dues classes a la llar d’infants l’Estel i les famílies 

continuen podent escollir un centre. 

 

2.- La Sra. Fonoll pregunta:  quantes places s’ofertaran en total el 2014-2015 per 

cadascuna de les llars? 

 

La Sra. Romero explica que la capacitat és de 53 places a la llar l’Estel i 135 a La 

Draga però que s’han ofertat 118 places per les dificultats que ja s’havien previst. 

 

3.- La Sra. Fonoll pregunta:  quantes treballadores de cadascuna de les llars seran 

acomiadades pel tancament de les aules? 

 

La Sra. Romero respon que estan en negociacions i que, per tant, no pot dir una xifra. 

 

4.- La Sra. Fonoll pregunta:  s’ha pensat alguna alternativa per a oferir altres serveis 

a les mateixes llars? 

 

La Sra. Romero respon que sí, que, de fet, se’ls va demanar la possibilitat de modificar 

l’Ordenança quant als horaris i que, des de l’Ajuntament, van dir que no hi havia cap 

problema. 

La Sra. Fonoll diu que tenen entès que la Sra. Romero també va dir que aquest tema, 

a un any de les eleccions, tenia difícil solució. 

La Sra. Romero diu que no sap qui ha dit això ni de que estan parlant però que encara 

que baixessin les classes de l’Estel continuarien havent-hi classes tancades a la llar La 

Draga. 

L’alcaldessa explica que es va fer una reunió amb l’equip directiu, l’AMPA, l’empresa i 

la responsable de la regidoria d’Ensenyament i que van quedar moltes coses a l’aire 

però que aquest no és el lloc on debatre-les quan ja s’estan fent una sèrie de 

negociacions que encara no estan tancades. 

La Sra. Fonoll considera que és voluntat política. 

 

5.- La Sra. Fonoll explica que, arran de la notícia publicada a la premsa en relació a la 

imputació d’alguns alts càrrecs de l’Ajuntament, diu que l’endemà mateix van entrar 

una instància sol·licitant amb caràcter urgent una reunió amb l’equip de govern però 

que, per ara, només se’ls ha contestat de paraula que el dia que vingui una advocada 

de Barcelona ja els explicaran què ha passat. Comenta que el que volen és una 

resposta a nivell polític i no d’una advocada de fora i consideren que l’Ajuntament resta 

al servei de la població i no dels problemes que puguin tenir o no els treballadors, 

motiu pel qual pregunta: la mecànica de treball del Consistori s’ha vist afectada per 

aquest procés judicial?. Seguidament puntualitza que el seu partit no es posiciona i 
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que respecten molt aquest procés però destaca la falta de sensibilitat de l’equip de 

govern cap a l’oposició, que sap el mateix -diu- que la premsa. 

En quant a la resposta d’aquesta pregunta si es refereix a que la “mecànica de treball 

del Consistori” amb el treball diari s’ha vist afectada, hem de dir que sí. 

 

6.- La Sra. Fonoll diu que no acaben d’entendre el motiu de l’expulsió de la regidora 

d’EC-FIC ja que el govern ha reconegut a una edició del Diari de Vilanova que no 

tenen cap problema amb ella i que ha dut una bona gestió de la seva regidoria. 

Considera que és un problema que s’hauria d’haver solucionat entre els dos partits 

sense traspassar-lo al govern i pregunta: No serà que la seva feina ha fet ombra a 

certes persones, i alguna amb dedicació exclusiva? Afegeix que l’alcaldessa sempre 

parla d’estabilitat i governabilitat però que és ella qui ha trencat l’estabilitat 

constantment, començant amb UC-Reagrupament  i que, una vegada més, ha estat a 

canvi de dues tinences d’Alcaldia i per la seguretat de la seva cadira. Finament 

manifesta que la tasca de l’alcaldessa ha estat nefasta i que hauria de plegar ara 

mateix. 

 

L’alcaldessa pregunta quina és la qüestió que plantegen exactament 

 

La Sra. Fonoll respon que volen que se’ls expliqui el canvi de tinences. 

 

El canvi de tinences ha estat realitzat amb motiu del canvi de l’organigrama municipal. 

 

7.- La Sra. Fonoll diu que l’alcaldessa ha venut a la premsa que es crea un nou 

organigrama municipal per al que queda de legislatura però que la realitat és  que ja 

portem quatre governs i tres expulsions. Comenta que l’actual govern està totalment 

dividit, que té divisions internes dins els mateixos partits que l’integren i que només els 

preocupen les properes eleccions en comptes dels problemes del dia a dia. 

Seguidament diu que a la roda de premsa d’EC-FIC es van mencionar les paraules 

suborn, xantatge i traïció en diverses ocasions cosa que encara els genera -diu- més 

dubtes al respecte. 

 

No es formula cap pregunta. 

 

8.- La Sra. Fonoll comenta que al Ple del 20 de març de 2012 la Sra. Cuadra va fer 

esment en vàries ocasions que la cap de llista d’UC-Reagrupament estava imputada i 

que, ara, al cap de dos anys li vol fer una rèplica; que han estat tres anys omplint-se la 

boca de calúmnies, injúries gravíssimes i rebutjos públics contra la seva persona, 

donant cobertura a qui no devien, amb l’assistència d’aquesta persona a reunions dins 

el mateix consistori i pregunta: són coneixedors de la sentència final? Afegeix que 

haurien de tenir vergonya de donar suport a qui li varen donar i que no es pot portar a 

qualsevol persona a una llista electoral. Conclou dient que la jugada els ha sortit 

malament. 
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Sí. 

 

9.- La Sra. Fonoll afirma que  fa dotze dies que esperen una reunió amb el regidor 

corresponent pel tema del cableski  i que encara no els han dit res. 

 

El Sr. Ecija afirma que li va comentar quin dia es trobaven i la Sra. Fonoll li va 

contestar que ja s’havia reunit amb ***. 

 

10.- La Sra. Fonoll pregunta: en quin estat es troba l’expedient d’infracció  

urbanística que té la regidora M. Lluïsa Romero en relació a les obres que s’han 

executat a la seva vivenda? Pensen informar els regidors d’aquest expedient? Què 

pensen fer amb aquest tema? 

 

Arxivat d'acord amb l'informe tècnic núm. 71/13. Tots els expedients d'infraccions 

urbanístiques estan a disposició dels regidors/es de la corporació. S'ha demanat un 

segon informe al Cap dels STM. 

 No havent-hi més assumptes per fer constar, l’ Alcaldessa presidenta aixeca la sessió, 

quan són les 21:35 hores. 


