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EXTRACTE DE L’ ACTA  DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE 18 DE 
NOVEMBRE 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 novembre de 2014, a les 20:07 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: 
 
- 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-11- Reagrupament 
 
-  Sr. Josep Maria Hugué Oliva, regidor d’Unitat Cubellenca-11-Reagrupament 
 
-  Sr. José Manuel Ardila Contreras, regidor d’Unitat Cubellenca-11- Reagrupament 
 
-  Sra. Núria González Martínez, regidora d’Unitat Cubellenca-11- Reagrupament 
 
-  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 

- Sra. Joana Navarrete Jiménez, regidora no adscrita 
 

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. 
 
Excusa la seva assistència la Sra. M. Lluïsa Romero i Tomás, regidora del PSC. 
 
 
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 21 D’OCTUBRE DE 2014 
 
Es sotmet l’acta a votació i s’aprova per la unanimitat dels membres de la corporació. 
 
II. PART INFORMATIVA 
 
2.- PRESA DE POSSESSIÓ DE LA SRA. NÚRIA GONZÁLEZ MARTÍNEZ COM A 
REGIDORA DE LA CORPORACIÓ 
 
L’alcaldessa explica que UC-11-Reagrupament va tenir la baixa del regidor número 
quatre, Sr. Xavier Baraza, i que després del procés davant la Junta Electoral, la 
número cinc de la llista és la Sra. González que ha de prendre possessió del càrrec. 
Seguidament, crida a la Sra. González – que es troba asseguda entre el públic -  per 
què s´apropi a la presidència prendre-li jurament o promesa del càrrec. 
 
L’alcaldessa pregunta a la Sra. González: 

“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions 
del càrrec de regidora de l’ajuntament de cubelles, amb lleialtat al rei, i respectar i fer 
respectar la constitució i l’estatut d’autonomia de Catalunya? 

La Sra. González respon: “Sí, ho prometo”. 

L’alcaldessa diu que aquests moments, la Sra. González forma part dels membres del 
consistori, la convida a seure a la taula de plens al costat dels seus companys de partit 
i li dóna la paraula. 

La Sra. González diu de forma literal: 

“Bona tarda Sra. alcaldessa i Srs. regidors i regidores. És un honor per a mi ser avui 
aquí formant part activa del ple consistorial i poder a partir d’ara, si més no, aportar el 
meu granet de sorra per a millorar el poble de Cubelles i sobretot la qualitat de vida 
dels seus ciutadans i ciutadanes. La satisfacció encara és més gran pel fet de formar 
part d’un grup amb el qual em sento plenament identificada perquè des del meu punt 
de vista Unitat Cubellenca actua i ha actuat sempre sota la màxima de l’honestedat, 
fent una política de projectes pel poble per a afavorir la ciutadania, aplicant el més 
important que és el sentit comú, el seny i, és clar, la legalitat, avantposant en qualsevol 
cas els interessos del poble i de les persones que el conformen als personals i polítics, 
com ja s’ha demostrat en més d’una ocasió, fins i tot en córrer el risc i fet ja consumat 
de perdre el seu lloc en el govern. Crec que així hauria de ser la política en la seva 
globalitat, respectant a cada partit les seves maneres pròpies de pensar podríem dur a 
terme entre tots i totes, des del govern i l’oposició, grans i abundants projectes 
beneficiosos per a Cubelles, sempre des del diàleg i l’intercanvi d’idees, però sobretot 
deixant de banda les vides personals de cadascú per a fer perdre o guanyar més 
popularitat, ja que entenc que la vida personal és privada i no pública i, com a tal, s’ha 
de respectar. Penso que això és el més nociu dins de la política a qualsevol nivell, ja 
que són esforços i temps malaguanyats que no aporten cap benefici a la ciutadania. 
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Bé, per acabar, vull dir que estic orgullosa de com han actuat els regidors d’Unitat 
Cubellenca en aquest consistori, tant dins com fora del govern, durant aquests gairebé 
quatre anys i estic contenta, com ja he dit abans, de ser amb ells en aquests moments, 
per això començo avui amb moltes ganes i força il·lusió i espero actuar sempre sota 
les seves premisses d’honestedat i sentit comú. Res més, gràcies.” 

3.- INFORMACIONS DE PRESIDÈNCIA 
 
3.1.- L’alcaldessa, en relació a l’informe de Tresoreria 35/2014 sobre el compliment 
dels terminis de pagament previstos a la Llei 15/2010 de 5 de juliol, informa que el 
número de factures comercials pendents a 30 de setembre de 2014 a les quals s’està 
incomplint el termini legal de pagament és de 62, amb un import total de 44.275,09 €. 
 
3.2.- L’alcaldessa informa que, del Departament de Governació i Relacions 
institucionals de la Direcció General d’Administració Local ha entrat per registre 
l’informe relatiu a l’adquisició directa per part de l’Ajuntament de Cubelles de l’immoble 
de Can Travé, informant favorablement l’adquisició  
 
4.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA 
 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats.  
 
5.- DONAR COMPTE DELS TEMES DE PERSONAL 
 
No n’hi ha.  
 
6.- DONAR COMPTE DEL DECRET 802/2014 PEL QUAL ES DETERMINA QUE A 
PARTIR DEL DIA 4 DE NOVEMBRE DE 2014 LA REGIDORA SRA. M.LLUÏSA 
ROMERO I TOMÁS DEIXI DE GAUDIR DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA A 
L’AJUNTAMENT DE CUBELLES 

Es dóna compte al Ple que aquesta Alcaldia en data 4 de novembre de 2014 ha dictat 
el següent: 
 

“DECRET D’ALCALDIA NÚM.  802 /2014 
 
Atès que mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 37/2013, d’11 de gener, es va determinar 
el règim de dedicació de la regidora Sra. M. Lluïsa Romero i Tomás, de conformitat 
amb el que disposen els articles 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, modificat per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, i la Llei 57/2003, de 
mesures per a la modernització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, de 16 de 
desembre, i la Llei 14/2000, de 29 de desembre, de mesures fiscals, administratives i 
de l’ordre social i, l’article 13 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals; 
 
Atès l’article 75.5è de la Llei 7/1985 disposa que correspon al president o presidenta  
de la corporació determinar els membres d’aquesta que realitzaran les seves funcions 
en règim de dedicació exclusiva o parcial; 
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Atès que en aquests moments aquesta Alcaldia considera necessari modificar el règim 
de dedicació establerta en l’esmentat Decret; 
 
Vista la Diligència de Secretaria núm. 89/2014, de 4 de novembre; 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que em confereix la legislació 
esmentada, 
 
HE RESOLT: 
 
Primer.- Determinar que a partir del dia 4 de novembre de 2014 la regidora Sra. M. 
LLUÍSA ROMERO I TOMÁS deixi de gaudir del règim de dedicació exclusiva a 
l´Ajuntament de Cubelles. 
 
Segon.- Notificar aquesta resolució a la Sra. M. Lluïsa Romero i Tomás.  
 
Tercer.- Comunicar-ho als departaments de Recursos Humans i Intervenció-Tresoreria 
municipals.  
 
Quart.- Publicar aquest Decret en el BOPB i en el tauler d’anuncis de la corporació. 
 
Cinquè. Donar compte al Ple d’aquest Decret. » 
 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats.  
 
7.- DONAR COMPTE AL PLE DE LA RENÚNCIA DEL CÀRREC DE REGIDORA DE 
LA SRA. M. LLUÏSA ROMERO I TOMÁS DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC 
 
Vist el document de renúncia del càrrec subscrit per la  regidora del grup municipal del 
PSC, Sra. M. Lluïsa Romero i Tomás, presentat per registre d’entrada núm. 
2014/12644, de 14 de novembre, i del següent tenor literal: 
 
“En les eleccions municipals 2011-2015, em vaig presentar com a cap de llista pel PSC 
i vaig sortir escollida com a regidora de l’Ajuntament de Cubelles. Sol·licito es tramiti 
amb data 17-11-2014 la meva renúncia de regidora, donant compte al Ple i al Col·legi 
Electoral” 
 
Per aquests motius es dóna compte al Ple de la renúncia del càrrec de regidora de la 
Sra. M. Lluïsa Romero i Tomás del grup municipal del PSC, d’acord al que disposa 
l’article 9 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 
Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre. 
 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats.  
 
8.- DONAR COMPTE DE L’ADQUISICIÓ DE LA CONDICIÓ DE REGIDORA NO 
ADSCRITA DE LA REGIDORA SRA. JUANA NAVARRETE JIMÉNEZ 

En virtut de la renúncia a formar part del grup municipal del Partit Popular de 
Catalunya (PPC) presentada per la Sra. Juana Navarrete Jiménez amb registre 
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d’entrada 2014/12175, de 4 de novembre, i d’acord amb l’article 73.3 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, es dóna compte al Ple de 
l’adquisició de la condició de regidora no adscrita de la regidora Juana Navarrete 
Jiménez. 

Els membres del Ple municipal en resten assabentats.  
 

9.- DONAR COMPTE AL PLE DEL CANVI DE DENOMINACIÓ DEL GRUP 
MUNICIPAL D’UC-REAGRUPAMENT PEL D’UNITAT CUBELLENCA-11-
REAGRUPAMENT (UC-11-REAGRUPAMENT) 
 
En data 12 de novembre Unitat Cubellenca-Reagrupament ha presentat instància, amb 
número de registre 2014/12567, que complementa la instància 2014/1885, en la qual 
notifiquen el canvi de denominació del seu grup pel d’ Unitat Cubellenca-11- 
Reagrupament. 
 
Per aquest motiu es dóna compte al Ple del canvi de denominació del grup municipal 
d’UC-Reagrupament pel d’Unitat Cubellenca-11-Reagrupament (UC-11-Reagrupament). 
 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats.  
 

10.- 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 
l’Administració Local, s’eleva a Ple l’Informe d’Intervenció núm. 50/14 de 12/11/14, 
essent els acords adoptats en contra els reparaments efectuats i les principals 
anomalies en matèria d’ingressos els/les següents: 
 
INFORME INTERVENCIÓ 50/14: OCTUBRE 
 
Actes adoptats malgrat els reparaments efectuats per la Intervenció: 
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Principals anomalies detectades en matèria d’ingressos: 

 

 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats.  
 
III. PART RESOLUTIVA 
 
ALCALDIA/PRESIDÈNCIA  
 
11.- APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST PER 
L’EXERCICI 2014 MODALITAT TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS, EXPEDIENT 
2222/18/14 
 
Hi ha necessitats de despesa posades de manifest per les diferents regidories i que es 
recullen en la proposta de modificació de la Regidoria d’Hisenda que poden ser 
finançades amb la minoració del crèdits pressupostaris previstos en diverses 
aplicacions pressupostàries ja que, segons les propostes de les pròpies regidories, 
aquesta reducció no pertorbarà el funcionament dels respectius serveis.   

DF DA REPARAMENT (OBJECCIÓ)

807 DA 780/2014 de 27/10/2014 Per no estar acreditat que es tracta d'un preu de mercat i per 

tractar-se l'ABPC d'una entitat sense ànim de lucre 

subvencionada per l'Ajuntament no essent el concepte facturat 

una de les finalitats pròpies de la entitat.

874 Decret 792/2014 de 24/10/2014 REPARAMENT segons informe conjunt de Secretaria-

Intervenció 6/2014. Reconeixement extrajudicial de crèdits 

octubre 2014, relació de factures núm. 63, aprovat per Junta 

de Govern Local. L'import total de la relació és de 

240.704,64€.

882 Decrets Alcaldia 710/14, 745/14, 

746/14 i 763/14, així com ordenació de 

pagament de la nòmina malgrat 

l'existència dels reparaments en quan a 

valors inclosos en la nòmina relativa al 

mes d'octubre       

NOMINA OCTUBRE. 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 pagament  hores 

extraordinaries tramitades sense acreditar  justificació 

s/informe RH

N DATA ACTE/DOCUMENTACIÓ MOTIU DE L'ANOMALIA D'INGRESSOS

1 8-10-14 Ingres subv enció prov inent dels FEDER 

compte 1.85: 100.000€

La subv enció v a ser v inculada a la Llar d'Infants La Draga suposant un import 

subv encionat superior a la inv ersió efectuada tenint en compte totes les fonts 

de finançament, sense respectar-se, a més, l'import d'aportació municipal 

mínima del PUOSC. En el cas que no es faci el retrocés, cal destinar la 

subv enció al finançament d'inv ersions, hav ent de tramitar la corresponent 

generació de crèdits, si bé ha de constar l'objecció de la Interv enció per aquest 

motiu i per estar finalment v inculada la subv enció a inv ersions diferents a la 

subv encionada.
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Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa del dia 11 de novembre de 2014. 
 
Vist l’Informe d’Intervenció núm. 48/14 de 7 de novembre de 2014.  
 
Es proposa al Ple els següents    
 
  
                                                                  ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la modificació de crèdits, expedient 2222/18/14, modalitat 
transferència de crèdits, segons el detall següent: 
 

Aplicació TRANSFERENCIA EN MENYS Import    

41.320.21201 
MANTENIMENT INTEGRAL EDIFICIS I ALTRES 
CONSTRUCCIONS 

20.000,00€ 

93.241.22606 FOMENT DE L'EMPRENEDORIA 3.521,52€ 

93.241.47093 
SUBVENCIONS PER A FOMENT DE L'OCUPACIÓ. 
CME 

8.400,00€ 

72.320.22001 
PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES 
PUBLICACIONS 

3.500,00€ 

  TOTAL 35.421,52 € 

Aplicació TRANSFERENCIA EN MÉS Import    

41.155.22123 MATERIAL DIVERS 20.000,00€ 

92.441.47101 CONC. SERVEI TRANSPORT URBA 11.921,52€ 

43.430.22100 ENERGIA ELÈCTRICA 3.500,00€ 

  TOTAL 35.421,52 € 

 
 
Segon.- Exposar al públic els presents acords per termini de quinze dies a comptar del 
dia següent a la publicació del corresponent Edicte en el BOP, període durant el qual 
les persones interessades podran examinar l’expedient esmentat i presentar 
reclamacions davant el Ple. La modificació es considera definitivament aprovada si 
durant el citat termini no es presenten reclamacions. En cas contrari el Ple disposarà 
d’un termini d’un mes per resoldre-les. 
 
El Sr. Écija explica que es fa aquesta modificació perquè ens acostem al final de 
l’exercici i es preveu que en algunes partides faltarà import per a executar el que està 
previst mentre que en d’altres hi ha algun sobrant. 
 
La Sra. Martínez dóna la benvinguda a la nova regidora i seguidament pregunta al 
regidor on resideix la diferència entre l’expedient de modificació de crèdit 2222/17/14 
que s’ha aprovat per Decret núm. 764/14 i el que es porta avui a aprovació i quins són 
els imports. 
 
El Sr. Écija explica que hi han dos tipus de modificacions de crèdit; que unes, per 
aspectes tècnics, han de passar per Ple mentre que d’altres s’aproven per Decret com 
és el cas de l’expedient 2222/17/14 del qual l’import total de les partides que es 
modifiquen és de 32.703 €. 
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La Sra. Martínez diu que en el cas de l’expedient 2222/17/1 hi ha partides que no 
entenen i que no se’ls ha donat informació; que els sobta que hi hagi una transferència 
per import de 2.117,85 € amb una baixa en menys per a personal laboral de la 
regidoria de Medi Ambient i un augment assignat a un complement de productivitat a la 
tècnica de Contractació i demana una explicació al respecte. Afegeix que tampoc 
entenen com la partida d’Emprenedoria i Empresa es deixa a zero i es destina a pagar 
factures de llum o a modificacions diverses ni com és que aleshores es necessita un 
regidor per a aquesta regidoria si no té partida. 
 
El Sr. Écija diu que, en primer lloc, sí que s’informa perquè es dóna compte del Decret 
en aquest Ple i que, en segon lloc, la Sra. Martínez té tota la informació. Seguidament 
posa com a exemple que han hagut de destinar uns 20.000 € a la partida del servei del 
bus ja que al 2014 s’han hagut d’atendre factures del 2013 que en el seu moment –
assegura- la Sra. Martínez no les va aprovar. 
 
La Sra. Martínez pregunta per què han obviat comentar-los les partides que es van 
portar a efecte al Decret 764/14 on es contempla l’augment de la tècnica de 
Contractació i diu que si té la informació és perquè ella mateixa va anar a buscar-la a 
l’Ajuntament. 
 
Quant al tema del bus, explica que la diferència de partida ve donada, entre d’altres 
coses, perquè la contemplada el 2014 era de 77.000 € i el concurs ha sortit ara per 
96.000 €  i que abans hi havia una retenció del 20% que ara no es preveu. Continua 
dient que és cert que l’empresa no va presentar la factura del mes de desembre de 
2013 fins el gener de 2014 i llegeix un correu electrònic del TAE d’Intervenció, de data 
29 de gener, on li demana el vist i plau d’aquesta factura, dient-li que l’ok per mail és 
suficient, i la seva resposta adjuntant la factura signada en data 3 de febrer. 
 
El Sr. Écija diu que la Sra. Martínez confon el que és el total del contracte, el 
pressupost i les factures; que el 2013 es van pressupostar 77.000 € pel bus però que 
només se’n van executar 57.000 i que la Sra. Martínez només parla d’una factura però 
que ell té tota la relació de factures que se li van estar reclamant. Finalment diu que els 
20.000 € i escaig que s’assignen a la partida del bus en aquests moments són 
justament pel que es va deixar d’aprovar el 2013. 
 
En relació al complement de la tècnica de contractació, explica que la plaça estava 
creada però no s’havia convocat; que es va convocar per promoció interna i només es 
va presentar una persona que va ser la que va guanyar i que això té una resposta 
perquè tots els complements que abans cobrava passen a formar part del sou que li 
pertoca deixant el mateix complement que abans tenia perquè haurà de fer unes 
tasques que abans no feia i que com que això no s’ha fet fins ara, procedeix el 
pagament d’aquests 432 € des del mes d’agost sumant aquest total de 2.117 €. 
 
La Sra. Martínez pregunta com és que, aleshores, no s’han tingut en compte els altres 
complements que sí que pertocaven i que a dia d’avui encara no estan pagats i l’import 
de la brigada que també es deu. 
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L’alcaldessa respon  que han anat paral·lelament el Decret de la cap de Contractació 
i el del cap de Dinamització al que es referia ara la Sra. Martínez. 
 
La Sra. Martínez pregunta per què s’està liquidant sistemàticament tota l’acció 
d’Empresa i emprenedoria realitzada durant el darrer any i mig i quines són les 
propostes del regidor actual, Sr. Écija. 
 
El Sr. Alamán en primer lloc felicita la nova regidora i seguidament diu que si bé és 
cert que l’argumentació de la Sra. Martínez la fan en part seva no és així en el tema 
del bus ja que consideren que el Sr. Écija té raó en la seva argumentació. Finalment 
afirma que queda palès que la tasca realitzada per l’equip de govern respecte la 
regidoria d’Empresa i Emprenedoria ha anat de més a menys. 
 
El Sr. Écija diu que ell va agafar aquesta regidoria a finals de juliol i que al setembre ja 
es va treure a concurs el tema del bus, cosa que ha representat feina. Afegeix que part 
d’aquestes partides que avui es destinen a un altre lloc estaven previstes per al Centre 
d’Empreses però que tal i com el va plantejar la Sra. Martínez era completament 
inviable, per la qual cosa s’ha posposat el tema. 
 
En relació al fet que no s’hagi obert els dimecres el Sr. Écija explica que hi ha hagut un 
problema d’espai a Joventut que ja ve d’abans i que s’està solucionant. Finalment 
recorda que l’any 2013 es va pressupostar una quantitat important en Emprenedoria 
de la qual només es va executar el 50%. 
 
El Sr. Alamán diu que a la primera part de la legislatura hi havia nombrosos projectes 
des de la regidoria d’Empresa però que tants canvis de govern no han resultat 
beneficiosos per al municipi. 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per 8 vots a favor ( 4 d’ICV-EUiA, 2 del 
PSC i 2 de CIU), 7 abstencions ( 4 d’UC-11-Reagrupament, 2 del PPC i 1 de la Sra. 
Navarrete, regidora no adscrita) i 1 vot en contra d’EC-FIC. 
 
12.- APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LES BASES 
D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST PER L’EXERCICI 2014, EXPEDIENT 2222/20/14 
 
Atès que l’article 4t de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura 
electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic (Llei 
25/2013 en endavant), que entrarà en vigor el proper 15/01/15, estableix que tots els 
proveïdors que hagin lliurat bens o prestat serveis a l’Administració Pública podran 
expedir i remetre factura electrònica, si bé estableix l’obligació a l’ús de factura 
electrònica i a la seva presentació per mitjà del punt general d’entrada a les societats 
anònimes; a les societats de responsabilitat limitada; a les persones jurídiques i 
entitats sense personalitat jurídica que no tinguin nacionalitat espanyola;  als 
establiments permanents i sucursals d’entitats no residents en territori espanyol en els 
termes que estableixi la normativa tributària, les unions temporals d’empresa així com 
les agrupacions d’interès econòmic i Fons previstos en l’apartat f) de dit precepte.  
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Tota vegada que, no obstant, segons estableix igualment l’apartat 4.1 de la Llei 
25/2013 les Administracions Públiques podran excloure reglamentàriament d’aquesta 
obligació de facturació electrònica a les factures quin import sigui fins a 5.000,00€. 
 
Atès que és en les Bases d’Execució del Pressupost (BEP en endavant) on es recull el 
funcionament i procediment de Registre i gestió de les factures que es reben a 
l’Ajuntament de Cubelles, d’acord amb allò previst a l’article 9 del Reial Decret 
500/1990, de 20 d’abril, pel que es desenvolupa el capítol primer del Títol sisè de la 
Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals en matèria de 
pressupostos, que estableix en l’apartat 2n que les Entitats Locals regularan en les 
BEP, entre d’altres matèries, els documents i requisits que, d’acord amb el tipus de 
despeses, justifiquin el reconeixement de l’obligació.  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa del dia 11 de novembre de 2014. 
 
Vista la proposta de modificació de les BEP realitzada per la Regidoria d’Hisenda, així 
com l’Informe d’Intervenció núm. 47/14, de 6 de novembre de 2014.  
 
Es proposa al Ple els següents     
 
                                                                  ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la modificació de les Bases d’Execució del Pressupost de la 
Corporació per l’Exercici 2014, expedient 2222/20/14, quedant redactat l’apartat primer 
de la Base 43 de la forma següent: 
 
“Les factures d’import igual o inferior a 5.000,00€ expedides pels contractistes, a 
excepció dels subministraments que es detallaran tot seguit, s’han de presentar al 
Registre de la Corporació de l’Ajuntament presencialment, per qualsevol mitjà establert 
a la Llei de procediment administratiu així com telemàticament per mitjà del Servei de 
factures eFACT del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (AOC en endavant), 
i s’han de regir pel Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s’aprova el 
Reglament pel que es regulen les obligacions de facturació, havent de contenir, com a 
mínim, les dades següents: 
 
- Identificació clara de l’Ajuntament o de l’Organisme Autònom (nom, NIF, adreça). 
- Identificació del contractista (nom, NIF, adreça fiscal). 
- Número i data d’emissió de la factura. 
- Descripció suficient del subministrament, servei, obra, etc. 
- Centre gestor que ha efectuat l’encàrrec. 
- Número de la referència de l’operació comptable o acord de l’òrgan competent que 
disposà la despesa, i que va ser comunicat en el moment de l’adjudicació. Les factures 
que no indiquin aquestes dades podran ser retornades a les persones interessades 
(proveïdors) per tal que completin la informació a fi i efecte de poder imputar-les 
degudament.  
- Signatura del contractista: imprescindible en el cas de presentació telemàtica.” 
 
Les factures d’import superior a 5.000,00€ així com en tot cas les corresponents a 
subministraments d’energia elèctrica, aigua, gas i serveis de telecomunicacions hauran 
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de ser presentades mitjançant el Servei de factures eFACT de l’AOC i hauran de regir-
se pel Reial Decret 1619/2012 contenint com a mínim les dades que s’han especificat 
anteriorment.   
 
L’enllaç amb el Servei eFACT  https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorld=228 es 
trobarà disponible a la pàgina web de la Corporació.” 
 
Segon.- Exposar al públic els presents acords per termini de quinze dies a comptar del 
dia següent a la publicació del corresponent Edicte en el BOP, període durant el qual 
les persones interessades podran examinar l’expedient esmentat i presentar 
reclamacions davant el Ple. La modificació es considera definitivament aprovada si 
durant el citat termini no es presenten reclamacions. En cas contrari el Ple disposarà 
d’un termini d’un mes per resoldre-les. 
 
El Sr. Écija explica la proposta. 
 
Es sotmet  a votació la proposta i s’aprova per la unanimitat dels membres de la 
corporació. 
 
13.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS 
DEL CONSORCI “AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DEL GARRAF” 
(NODE) 
 
Vista la proposta de modificació dels estatuts del Consorci “Agència de 
Desenvolupament Econòmic del Garraf” (NODE), presentada mitjançant instància amb 
registre d´entrada núm. 2014/12033, de 30 d´octubre de 2014, pel director de 
l´Agència;. 
 
Vist que el Consell Plenari de l’Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf 
reunit en sessió extraordinària el 22 d’octubre de 2014 va aprovar per unanimitat la 
modificació dels estatuts socials, bàsicament, per tal d´adaptar-los al previst a la Llei 
27/2013, de 27 de desembre de racionalització i sostenibilitat de l´Administració Local,  
segons acord que literalment es transcriu: 
 
“1. Aprovar inicialment la modificació dels estatuts de l’Agència de desenvolupament 
Econòmic del Garraf, el text refós dels quals s’annexa, bàsicament per tal d’adaptar-
los al que disposa la Llei 27/2013, de 27 de desembre. 
 
2. Notificar a tots els membres associats el present acord a efectes de la ratificació del 
mateix pels seus òrgans corresponents  
 
3. Publicar l’acord al Diari Oficial de la Generalitat, al Butlletí Oficial de la província i al 
tauló d’anuncis dels ens locals membres de l’Agència durant un termini de trenta dies, 
a fi i efecte de la presentació, en el seu cas, d’esmenes o al·legacions. 
 
4. Transcorreguda la tramitació assenyalada en els punts anteriors sense que s’hagin 
presentat esmenes o al·legacions, ‘acord s’entendrà definitiu.” 
 

https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorld=228
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Atès que segons l’informe núm. 23/2014,  de 6 de novembre, emès per la secretària 
general d’aquesta corporació, la proposta inclou les següents modificacions, respecte 
del text anterior:  
 

1) A l´article 1.1 s’incorpora la Universitat Politècnica de Catalunya Campus de 
Vilanova com un membre de l’Agència.  

2) S´elimina l´apartat 1.4 per innecessari, ja que fa referència a l´acte de constitució 
de l´Agència. 

3) A l´article s´afegeix la referència que l´Agència actuarà sota el nom de NODE 
Garraf, Agència de desenvolupament. 

4) Es modifica el domicili social, a l´article 3.1. 
5) A l´article 5.4 s´adscriu l’Agència a una administració local membre, en aquest 

cas a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en compliment de l´establert a la 
LRSAL.  

6) Respecte als objectius o finalitats, recollits a l´article 6,  al preàmbul de la 
proposta redactada per l´Agència es diu que no es canvien, sinó que s’ordenen 
de forma més coherent, excepte els àmbits 5 i 7 que es concreten més. 
En tot cas, la idoneïtat de la proposta (en aquest punt) serà valorada pel 
departament d´Empresa i Ocupació de l’Ajuntament, si s´escau. 

7) A l´article 9.4.2 es determina la forma d´atribució de vots al consell plenari pels 
possibles nous membres de l´Agència. 

8) A l´article 9.8.f, es concreta la facultat del consell plenari respecte l´aprovació del 
pressupost anual. 

9) A l´article 10.5 s´atribueixen ex novo a la comissió executiva certes funcions, 
sense perjudici de possibles delegacions del consell plenari (en la redacció inicial 
només tenia les que aquell òrgan li pogués delegar). 

10) A l´article 11.2 es fa una remissió als límits de la legislació vigent pel que fa a la 
capacitat de contractar de la presidència (abans els límits el marcava la comissió 
executiva). 

11) A l´article 11.5 la vicepresidència segona es deixa en mans d´un representant 
dels agents socials. 

12) Article 11.6, es regula els llocs de secretaria i intervenció amb una simple 
remissió a aquests dos llocs de treball; per tant, caldrà que aquest article reculli 
que aquests dos llocs de treball seran ocupats per personal d´habilitació nacional 
en els termes de l’article 92 de la LRBRL, quina provisió es realitzarà segons el 
procediment previst al Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión 
de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración local con 
habilitación de carácter nacional. 

13) A l´article 12 es regula la retribució, en el seu cas, del càrrec de conseller/a 
delegat/da. 

14) A l´article 15.2, es modifica la periodicitat en les reunions de la comissió 
executiva, passant de mensual a trimestral. 

15) A l´article 16, en compliment del previst a la LRSAL, es preveu que el nou 
personal haurà de provenir exclusivament de la reassignació de llocs de treball 
d’alguna de les administracions membre. El seu règim jurídic i retributiu serà el 
de l’administració d’adscripció, és a dir, el de l´Ajuntament de Vilanova i La 
Geltrú.  
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16) A l´article 17, en aplicació de la LRSAL, es preveu que el règim pressupostari i 
control de comptes de l’Agència seran els de l’administració d’adscripció 
(Ajuntament de Vilanova i La Geltrú).   

17) A l´article 18 es preveu l´obligació d´elaborar i aprovar un el Pla d´actuació 
anual, juntament amb el pressupost. 

18) A l´article 21 cal substituir les referències legals a la Llei 30/2007, de 
Contractes del Sector Públic, derogada, i fer-la al Decret Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre, mitjançant el qual s´aprova el text refós de la Llei de Contractes 
del Sector Públic, o normativa que el substitueixi. 

19) L´article 23 “separació dels membres” manté el mateix redactat original, malgrat 
que segons el previst a la Llei 15/2014 els consorcis han d’adaptar els seus 
estatus i recollir les determinacions que s´hi indiquen en el termini màxim de 6 
mesos des de l´entrada en vigor de la llei, recollint la regulació concreta de les 
causes i el procediment per a l´exercici del dret de separació, els efectes de 
l´exercici de dit dret i la forma de liquidació de l´ens. 

 La proposta de l´Agència incorpora un segon apartat a la Disposició Addicional 
Única dels Estatuts a través de la qual es realitza una remissió legal al que 
disposa la Secció segona del Capítol segon de la Llei 15/2014 (articles 12 a 15, 
ambdós inclosos). Cal que els Estatuts recullin una regulació pròpia. 

20) Al llarg de l´articulat, es substitueixen els mots “consorci” i “entitat” per 
“Agència”. 

21) Al llarg de l´articulat, es substitueixen les terminologies de gènere per 
terminologies neutres. 

 
Atès que examinades les modificacions dels estatuts proposades, les mateixes 
s’ajusten al que disposa la Llei 27/2013, de 27 de desembre de racionalització i 
sostenibilitat de l´Administració Local el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el 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. 
 
Vist l’informe coordinador de dinamització econòmica, sense número, de 7 de 
novembre de 2014: 
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Vist l’informe núm. 49/2014, d’11 de novembre, emès per la interventora d’aquesta 
corporació;  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa del dia 11 de novembre 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 inicialment la modificació dels Estatuts del Consorci “Agència de 
Desenvolupament Econòmic del Garraf” (NODE), acordada pel Consell Plenari del 
mateix reunit en sessió extraordinària el 22 d’octubre de 2014, amb les següents 
observacions, per tal que siguin tingudes en compte en l´aprovació definitiva dels 
Estatuts per part de l´Agència: 
 

1. A l´article 11.6, cal incloure referència a la provisió dels llos de treball de 
secretaria i intervenció segons el previst a l´article 92 de la LRBRL, al Reial 
Decret 1174/1987 i al Reial Decret 1732/1994. 

2. A l´article 16, cal preveure que el personal que actualment presta els seus 
serveis a l´Agència ha de ser adscrit a l´Ajuntament de Vilanova i posteriorment 
re assignat a l´Agència, sent el seu règim jurídic el d´aquell Ajuntament a partir 
de l´1 de gener de 2015. 

3. A l´article 21, cal substituir les referències legals a la Llei 30/2007, de 
Contractes del Sector Públic pel Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
mitjançant el qual s´aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, o normativa que el substitueixi. 

4. A l´article 23, cal recollir una regulació pròpia i específica dels drets de 
separació i la dissolució i liquidació de l´Agència; en aquest cas, el període 
d´adaptació finalitza el 18/03/2015. 

 
Segon.- Sotmetre a Informació pública el present acord, juntament amb els estatuts, 
mitjançant la publicació d´anuncis al BOP de Barcelona, al DOGC i al tauler d´edictes 
de la Corporació durant un període de 30 dies, als efectes de possible presentació 
d´al·legacions, que seran resoltes – en el seu cas – pel ple de la Corporació. 
 
En cas que no se´n presentin, l´acord d´aprovació inicial esdevindrà definitiu sense 
necessitat d´un nou acord. 
 
Tercer.-  Donar trasllat del precedent acord al Consorci “Agència de Desenvolupament 
Econòmic del Garraf” (NODE) per al seu coneixement i efectes escaients. 
 
L’alcaldessa explica que l’objecte i finalitat de la modificació d’aquests estatuts és 
adaptar-los al que disposa la LRSAL i normalitzar punts que no es revisaven des que 
es va crear el NODE com per exemple el domicili social o incorporar-hi el tema del 
gènere en la seva terminologia. 
 
La Sra. Navarrete diu que s’hi abstindrà perquè no confia en la duplicitat d’organismes 
i no s’està aportant res positiu al municipi de Cubelles malgrat sí s’està fent una 
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aportació econòmica que li agradaria saber de quant és i afegeix que si ni tant sols 
s’han regulat els estatuts des que es va crear l’agència. 
 
L’alcaldessa diu que l’Ajuntament fa una aportació de 4.720 €, que és la que ja es feia 
a l’Agència de Turisme i explica que quan es va crear NODE era perquè havien 
d’existir una sèrie de projectes mancomunats pels sis municipis de la comarca perquè 
sobretot als més petits, com és el cas de Cubelles, els era difícil poder tenir una part 
tècnica important per a poder tirar projectes endavant. Afegeix que hi ha més de vuit 
projectes comuns que s’han tirat endavant com és el del Polígon de Les Salines i que 
no té cap problema en facilitar-li a la Sra. Navarrete alguna memòria de projecte. 
 
La Sra. Navarrete reitera que en aquests moments les duplicitats no són el més 
convenient. 
 
La Sra. Martínez diu que és cert que s’han endegat projectes als que ella mateixa ha 
intervingut i que segurament no haguessin estat possibles sense aquest treball de 
complicitat dels Ajuntaments més petits però que, vista les diferències entre els 
municipis que integren la comarca i tenint en compte que comptem amb el Consell 
Comarcal seria el moment oportú per a deixar el punt sobre la taula i debatre què ens 
aporta realment en relació a l’import econòmic que fem, cosa que no vol dir- aclareix- 
que estiguin en contra de l’agència. 
 
L’alcaldessa diu que no és possible deixar-ho sobre la taula perquè el que s’està 
duent a aprovació és la modificació d’uns estatuts per a adaptar-los a una Llei i que el 
demana la Sra. Martínez és un tema diferent que es pot debatre, però que no toca en 
aquests moments. 
 
La Sra. Martínez comenta que, segons l’informe que tenen, aquesta modificació 
implica la pròrroga de l’adhesió a l’Agència. 
 
L’alcaldessa diu que no és així, sinó que quan s’aprova el nou pressupost és quan es 
parla de la continuïtat d’aquesta adhesió. 
 
La Sra. Martínez demana al govern que es comprometi a fer aquesta reunió per a 
debatre aquest tema 
 
L’alcaldessa diu que ho traslladarà al Consell d’alcaldes per a que puguin venir a 
explicar els objectius i així els regidors i regidores puguin decidir amb coneixement de 
causa. 
 
El Sr. Alamán diu que el que s’han de valorar són els resultats i que les actuacions 
que es van fer al Polígon de Les Salines van estar més aviat promogudes pel 
consistori que presidia la Sra. Miquel que no pas pel NODE, el qual és cert –indica- 
que si se li demanava algun tipus d’ajut venia. Afegeix que està d’acord en que 
s’hauria d’analitzar el que rebem en relació al que aportem i recorda que el gran 
projecte de mancomunar serveis amb el que es justificava el NODE encara no ha 
donat resultats. 
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 La Sra. Fonoll demana que se’ls facilitin el projectes duts a terme en aquesta 
legislatura referents al NODE així com els objectius assolits per a ser-ne coneixedors. 
 
L’alcaldessa diu que li farà arribar tota la memòria d’activitats. 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per 12 vots a favor ( 4 d’ICV-EUiA, 2 del 
PSC, 2 de CIU i 4 d’UC-11-Reagrupament), 4 abstencions (2 del PPC,1 d’EC-FIC i 1 
de la Sra. Navarrete, regidora no adscrita) i cap vot en contra. 
  
14.- MANIFEST DEL DIA UNIVERSAL DELS DRETS DELS INFANTS 
 

El 20 de novembre de l’any 1959 es va signar la Declaració Universal del Drets de 
l’infant i, també un 20 de novembre, trenta anys més tard, es va adoptar la 
Convenció dels drets de l’infant a l’Assemblea General de les Nacions Unides.  
 
Aquesta Convenció sobre els Drets de l’Infant va aportar una nova visió dels nens 
com a subjectes de drets que abans no existia, i reconeix que tots els menors de 18 
anys han de tenir una protecció especial i no poden ser tractats com a adults. 
Els drets de la infància es basen en quatre principis fonamentals: 
 

1. La no-discriminació: tots els infants tenen els mateixos drets. Això significa: 
tots els nens i totes les nenes, en qualsevol cas, en tot moment i sense 
excepcions. No importa la raça, la religió, la seva procedència o les idees dels 
seus pares. Cap nen ha de rebre un tracte injust en cap concepte. 
 

2. L’interès superior del nen: qualsevol decisió, llei o política que pugui afectar 
la infància ha de tenir en compte què és el millor per als nens i les nenes. Quan 
els adults prenguin decisions, han de pensar com aquestes poden afectar els 
nens. 
 

3. El dret a la vida, a la supervivència i al desenvolupament: tots els nens i les 
nenes tenen dret a viure, a desenvolupar-se i a arribar al seu màxim potencial 
en la vida. Això implica tenir dret a una alimentació i habitatge adequades, 
aigua potable, educació, atenció sanitària, lleure i descans, activitats culturals i 
a la informació sobre els seus drets. 
 

4. La participació: els menors de 18 anys tenen dret a ser consultats sobre les 
situacions que els afecten i el dret a que les seves opinions siguin tingudes en 
compte. Això no significa que els nens puguin manar sobre els seus pares ni 
dir-los el que han de fer. El grau de participació ha d’anar augmentant en funció 
de l’edat. 

 
Des de l’Ajuntament de Cubelles ens comprometem a esforçar-nos cada vegada més 
per atendre les necessitats dels nostres infants i contribuir amb programes de 
sensibilització social per tal d’assegurar que tots els infants puguin exercir els seus 
drets.  
 
També ens comprometem a continuar treballant promovent projectes que insisteixin en 
la detecció de les necessitats dels infants, garanteixin la seva protecció, vetllin pel seu 
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benestar i contribueixin a millorar les seves condicions de vida i el seu 
desenvolupament.  
 

L’alcaldessa explica la proposta i el programa d’activitats que ha organitzat 

l’Ajuntament pel dia 22 de novembre juntament amb l’associació Herculito, l’esplai 

Pessigolles i l’obra social de Sant Joan de Déu. 

 

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

15.- MANIFEST INSTITUCIONAL DIA INTERNACIONAL PER L’ELIMINACIÓ DE LA 
VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES 25 DE NOVEMBRE DE 2014 

Avui, 25 de novembre, les administracions i la societat civil tornem a aplegar-nos per 
manifestar, una vegada més, el nostre rebuig a la violència masclista i per fer pública 
la nostra ferma voluntat de seguir treballant fins eradicar-la. 

Un any més, malauradament, tornem a ser aquí per haver de recordar i fer palès que 
els drets de les dones són drets humans i que el fet de vulnerar-los, més enllà de la 
injustícia i la crueltat, significa una manca de reconeixement de l’autoritat i la llibertat 
femenina i representa un gran impediment per assolir la pau, el desenvolupament i el 
dret d’exercir la ciutadania. Una societat desenvolupada no es pot permetre vulnerar 
els drets més bàsics i elementals de la meitat de la seva població. 

En la societat actual, les discriminacions s’han revelat, a la pràctica, molt més 
resistents i insidioses del que es podria imaginar; les raons de les desigualtats estan 
més lligades a les estructures de funcionament de la nostra societat del que es creia. 
Al mateix temps, en situacions de crisi com la que ara ens toca viure, la xacra de la 
violència masclista es torna silenciosa i la lluita per apoderar les dones i fomentar la 
denúncia social de qualsevol forma de violència contra les dones retrocedeix davant la 
impossibilitat material de sobreviure en solitari. La manca d’autonomia i de llibertat que 
moltes vegades envolta les dones, les situa en una posició de dependència i 
d’inseguretat que les fa més vulnerables. 

La violència contra les dones, sigui quina sigui la seva situació particular, és una 
violació greu de llurs drets fonamentals, però encara és més odiosa i intolerable en el 
moment en què s’exerceix contra una dona afectada per una discapacitat; i, això no 
obstant, és proporcionalment més freqüent. A la Unió Europea existeixen 
aproximadament 40 milions de nenes i dones amb discapacitat de les quals més del 
40% sofreix o ha sofert alguna forma de violència. Les dones amb discapacitat 
s’enfronten a una discriminació múltiple, freqüentment desconeguda i invisible, que es 
tradueix en la pràctica en una veritable vulneració constant dels seus drets i llibertats. 
En l’imaginari col·lectiu les dones amb discapacitat estan oblidades. Per aquestes 
dones no existeix cap tipus de reconeixement social, perquè senzillament no 
existeixen. 

La discapacitat no ha de ser considerada des de la vulnerabilitat, sinó des de la 
necessitat d’establir un nou ordre mitjançant la visualització de les aportacions de les 
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dones i la participació de manera activa en la presa de decisions, sense cedir davant 
d’estereotips socials que no tenen en compte la seva singularitat i les limiten, tot 
donant pas a noves mirades sobre el món i obrir, així, noves vies de transformació 
personal i col·lectiva. 

Avui, al nostre país, disposem del coneixement i dels instruments adients per avançar 
en la lluita contra la violència masclista, disposem dels elements necessaris per 
construir una base sòlida que ens permeti donar respostes integrals i de manera 
coordinada a les diferents problemàtiques que es deriven d’una situació de violència 
cap a les dones, cap a totes les dones, incloses les que, a més a més, pateixen una 
doble discriminació, perquè tenen alguna diversitat funcional. 

Des de ja fa força anys, han estat moltes les mesures activades per fer front a la 
violència masclista. S’han aprovat lleis innovadores, s’han posat en marxa recursos 
d’atenció, suport i recuperació per a les dones i per als seus fills i filles, s’han acordat 
protocols entre tots els agents implicats i, dia a dia, es posen en marxa mesures i 
programes impulsats per les associacions de dones i promoguts per les 
administracions per avançar en l’eradicació d’aquesta violència. No obstant això, 
malgrat tots els avenços, en la quotidianitat se segueixen vulnerant els drets 
fonamentals de les dones i la seva dignitat i la seva llibertat es veuen afectades amb 
les pràctiques violentes que pateixen. Malgrat això, les dones segueixen sent 
assassinades pel fet de ser dones i totes les mesures seran insuficients si no hi ha una 
autèntica transformació de les relacions entre homes i dones, dels seus models de 
comportament, sentimentals i afectius. 

Reivindiquem que hem de tenir a l’abast tots els recursos possibles per prevenir-la, 
perseguir-la, i pal·liar i reparar els seus efectes amb l’únic objectiu possible i desitjable 
de la seva eradicació. És necessari que el suport, els coneixements, els sabers i la 
voluntat i el treball de les entitats de dones i de moltes institucions i organitzacions 
implicades en aquesta lluita comptin amb el suport polític i de les administracions. És 
necessari que les institucions i administracions puguin comptar amb la xarxa 
associativa i l'expertesa dels moviments de dones. I, és imprescindible que tota la 
societat, homes i dones, lluiti per visibilitzar, denunciar i eliminar qualsevol tipus de 
discriminació patida per les dones. 

La prevenció i la sensibilització no es poden desvincular de les intervencions 
adreçades a tota la població, incidint molt especialment en la població més jove. 

Avui volem renovar públicament el nostre compromís de sumar esforços i crear 
sinergies de treball col·laboratiu, també amb els homes, que facin possible construir 
conjuntament dinàmiques innovadores per avançar en l’eradicació de la violència 
masclista. I volem aixecar la nostra veu, ferma, alta i clara, per denunciar la vulneració 
constant dels drets humans que és la violència contra les dones. 
 
 
L’alcaldessa explica la proposta i diu que hi ha una sèrie d’actes que es faran per 
primer cop al municipi des del 21 i fins el 27 de novembre organitzats per moltes 
entitats de Cubelles i que es farà la presentació del programa  a la ciutadania el dia 21 
de novembre. 
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Es sotmet  a votació la proposta i s’aprova per la unanimitat dels membres de la 
corporació. 
 

REGIDORIA D’HISENDA LOCAL 

16.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CALENDARI FISCAL QUE HA DE REGIR EN 

L’EXERCICI 2015 

 

Atesa la necessitat d’aprovar el calendari fiscal per a la recaptació tributària de l’any 
2015, fent la diferenciació entre tributs delegats i no delegats, donat que no han estat 
delegats la totalitat dels tributs que es meriten periòdicament. 
 
Vista la Guia del contribuent elaborada per l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona.  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa del dia 11 de novembre de 2014. 
 
Atesa la delegació de competències d’acord amb els decrets núm. 34/2013 d’11 gener, 
modificat pels decrets 261/2014 de 14 d’abril i 512/2014 de 10 juliol 2014, dictats per 
l’Alcaldia, proposo al Ple l’adopció dels següents: 
 

 
ACORDS 

 
PRIMER.- Aprovar el calendari fiscal que ha de regir en l’exercici 2015 en quan a 
tributs delegats a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona 
establint els terminis de pagament en període voluntari de la forma següent: 
 
A) EL TERMINI D’INGRÉS  
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1. IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 
 
IBI CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS 
 
Període voluntari. De l’1 d’abril al 4 de juny 
 
IBI NATURALESA URBANA REBUTS DOMICILIATS 
 
1r termini  (25%)  04 de maig 
2n termini (25%)  01 de juliol  
3r termini  (25%)  01 d’octubre 
4t termini  (25%)  01 de desembre 
 
IBI NATURALESA URBANA REBUTS NO DOMICILIATS 
 
1r termini pagament (50%).- Període voluntari.   Del 30 d’abril al 2 de juliol. 
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2n pagament (50%).- Període voluntari.       (*) Del 3 d’agost al 5 d’octubre. 
(*) El pagament d’aquesta fracció podrà realitzar-se a partir del 30/04/2015. 
 
IBI NATURALESA RÚSTICA 
 
Període voluntari. Del 3 de juny al 4 d’agost. 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2. IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ 
MECÀNICA 
 
Període voluntari. Del 30 de gener a l’1 d’abril 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5. IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 
 
Període voluntari. Del 1 d’octubre al 2 de desembre. 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10. TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL 
 
Període voluntari. Del 3 de juny al 4 d’agost. 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11. TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES 
 
Període voluntari. Del 3 de juny al 4 d’agost. 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19. TAXA PER LES ENTRADES DE VEHICLES A 
TRAVÉS DE LES VORERES I LES RESERVES DE VIA PUBLICA PER A 
APARCAMENT, CARREGA I DESCARREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL 
MENA (GUALS) 
  
Període voluntari. Del 3 de juny al 4 d’agost. 
 
B) LES MODALITATS, LLOCS, DIES I HORES D’INGRÉS 
D’acord amb la Guia del contribuent sobre els impostos que gestiona l’Organisme de 
Gestió Tributària (ORGT) per delegació de l’Ajuntament. 
  
C) L’advertència de que transcorregut el termini d’ingrés, els deutes seran exigits per 
la via de constrenyiment i meritaran el recàrrec de constrenyiment i, en el seu cas, les 
costes que es produeixin. 
 
SEGON.- Aprovar el calendari fiscal que ha de regir en l’exercici 2015 en quan a 
tributs no delegats establint els terminis de pagament en període voluntari de la 
forma següent: 
 
A) EL TERMINI D’INGRÉS  
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15 TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES 
DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D’US 
PUBLIC I INDUSTRIES DEL CARRER I AMBULANTS I RODATGES 
CINEMATOGRÀFICS  (MERCAT) 
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REBUTS DOMICILIATS .  Es podrà sol·licitar fins l’1 de març. 
 
1r termini  (25%)  04 de maig 
2n termini (25%)  01 de juliol  
3r termini  (25%)  01 d’octubre 
4t termini  (25%)  01 de desembre 
 
REBUTS NO DOMICILIATS: 
 
1r termini pagament (50%).- Període voluntari. Del 30 de març a l’1 de juny. 
        
2n pagament (50%).- Període voluntari.              (*) De l’1 de juliol al 2 de setembre. 
(*) El pagament d’aquesta fracció podrà realitzar-se a partir del 30/03/2015. 
 
Resta condicionat a l’aprovació definitiva de la ordenança fiscal per a l’any 2015. 
 
B) LES MODALITATS D’INGRÉS 
 
A qualsevol agència de l’entitat col·laboradora 
 

Banc Sabadell   
Núm. de compte: 0081-1620-35-0001050215 
Codi IBAN:   ES31 0081 1620 35 000105 0215 
 

C) ELS LLOCS, DIES I HORES D’INGRÉS 
 
A qualsevol de les agències de l’entitat col·laboradora, en horari bancari d’obertura al 
públic. 
 
D) L’advertència de que transcorregut el termini d’ingrés, els deutes seran exigits per 
la via de constrenyiment i meritaran el recàrrec de constrenyiment i, en el seu cas, les 
costes que es produeixin. 
 
TERCER.- Publicar l’EDICTE d’aprovació del calendari fiscal al Butlletí Oficial de la 

Província i exposar-lo al taulell d’anuncis de la Corporació. 

 

El Sr. Alamán diu que hi votaran a favor donat que és un calendari coherent i perquè 

unes ordenances que ja s’han aprovat necessiten d’aquest calendari. 

 

Es sotmet  a votació la proposta i s’aprova per la unanimitat dels membres de la 
corporació. 
 
REGIDORIA DE COOPERACIÓ I SOLIDARITAT, PROGRAMES DE POLÍTIQUES 

D’IGUALTAT I INTEGRACIÓ EUROPEA 
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17.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL NOM “VIOLETA” PER AL CENTRE 
D’INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT PER A DONES DE CUBELLES A 
PROPOSTA DEL CONSELL SECTORIAL MUNICIPAL DE LES DONES DE 
CUBELLES 
 
El Consell Municipal Sectorial de les Dones de Cubelles (CMDC) és un òrgan 
permanent de participació ciutadana de caràcter consultiu, creat de conformitat amb 
allò que disposen els art. 62 i 63 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, mitjançant 
el qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim local de Catalunya, així 
com l’article 17 del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell de la Vila de 
Cubelles. 
 
La voluntat de l’Ajuntament és promoure la participació social i política de les dones de 
Cubelles en els afers públics, en relació a tots els àmbits d’activitat pública que afecten 
la vida de les dones del municipi, en contret el CMDC té per objecte esdevenir un 
òrgan consultiu i de participació ciutadana de les dones de Cubelles per aquelles 
qüestions d’interès de la ciutadania. 
 
Una de les funcions del CMDC és la d’elaborar propostes, presentar suggeriments, 
queixes, iniciatives i d’altres per tal que siguin discutides pels òrgans municipals 
competents i/o portar-les a aprovació al Ple municipal. 
 
El Centre d’Informació i Assessorament per a dones té la finalitat de donar resposta a 
les diferents demandes d’informació i atenció, potenciar els processos de les dones i 
contribuir a la superació de totes les situacions de desigualtat de gènere i esdevindrà 
la seu del CMCD. 
 
Segons acord adoptat en la sessió ordinari del Plenari del CMDC de data 26 de 
setembre, per majoria de les assistents, es proposa que el nom del Centre 
d’Informació i Assessorament per a dones de Cubelles sigui “VIOLETA”. 
 
Vist l’informe de la responsable de l’Àrea d’Alcaldia núm. 32/2014 de data 6 de 
novembre de 2014. 
 
Vist el certificat de la Secretària del Plenari del CMDC de data 6 de novembre de 2014. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa del dia 11 de novembre de 2014. 
 
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents: 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el nom “VIOLETA” per al Centre d’Informació i 
Assessorament per a dones de Cubelles. 
 
Segon.- Sotmetre a informació pública, l’acord d’aprovació inicial, mitjançant anunci al 
Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler 
d’anuncis de la Corporació, pel termini de 30 dies, per a la formulació de reclamacions 
i al·legacions. 
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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.- Notificar aquest acord al Consell Sectorial Municipal de les Dones de 
Cubelles,  al SIAD del Garraf i a l’Oficina d’Igualtat i Drets Civils de la Diputació de 
Barcelona.  
 
Quart.- Comunicar-ho al Coordinador de Protocol, Comunicació i Informàtica i a la 
Regidoria de Polítiques d’Igualtat perquè en tingui coneixement als efectes oportuns. 
 
L’alcaldessa explica que hi va haver una sèrie de propostes per al nom i que 
finalment va sortir el nom de Violeta tot i que sempre serà el CIAD, tal i com va aprovar 
la Diputació de Barcelona. 
 
La Sra. Navarrete diu que els centres d’assessorament no han de partir d’una 
discriminació entre dones i homes sinó que haurien de ser centres per a persones amb 
una necessitat puntual o que si no també s’hauria de treballar en un Consell d’homes. 
 
L’alcaldessa diu que ara s’està parlant del nom i que, en tot cas aquest discurs 
correspondria al punt següent, l’aprovació del Pla d’usos. Afegeix que, de totes 
maneres, no es discrimina ningú ja que el pla d’usos ja parla de totes les entitats que 
formen part del Consell municipal, on també hi han homes. Afegeix que s’acaba 
d’aprovar una campanya d’eradicació de la violència domèstica i que el centre tindrà 
uns dies i unes hores concretes dedicades a donar assessorament jurídic a les 
persones víctimes d’aquesta violència. 
 
La Sra. Martínez diu que EC-FIC hi donarà suport donat que és una decisió presa pel 
mateix Consell municipal de les dones. 
 
El Sr. Hugué diu que votaran a favor del nom però alhora demana que en alguna part 
d’aquest centre es reflecteixi un recordatori per a la persona que va donar aquest , el 
Sr. Miquel Zafra. 
 
L’alcaldessa diu que aquesta proposta ja està contemplada en el Comitè permanent 
del Consell de les Dones. 
 
Es sotmet  a votació la proposta i s’aprova per la unanimitat dels membres de la 
corporació. 
 
18.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL PLA D’USOS DEL CENTRE 
D’INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT PER A DONES DE L’AJUNTAMENT DE 
CUBELLES 
 
Parlar d’Espais de Dones és parlar des de la mediació del  Moviment Feminista. La 
voluntat de tenir, crear i compartir espais propis de dones s’ha donat al llarg de la 
Història de la Humanitat en diversos moments. Ara bé recuperar-los, crear-los, 
reivindicar-los, conquerir-los i convertir-los en objectiu i pràctica política ha estat una 
de les característiques de l’època contemporània. 
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En aquesta Legislatura hem volgut fer un pas endavant en el desenvolupament de les 
polítiques de dones i d’igualtat en matèria d’apoderament, de formació, de suport a les 
dones que pateixen violència de prevenció i d’educació en valors. 
 
El Centre d’Informació i Assessorament per a dones té la finalitat de donar resposta a 
les diferents demandes d’informació i atenció, potenciar els processos de les dones i 
contribuir a la superació de totes les situacions de desigualtat de gènere. 
Així destaquem dues missions importants, “Impulsar les polítiques de gènere en l’àmbit 
municipal” i “Reconèixer i potenciar la participació de les dones”. 
 
Per complir els objectius de informació, assessorament jurídic i psicològic, participar en 
l’elaboració del programa d’atenció a la dona, dinamitzar grups de dones, participar en 
estructures de coordinació, impulsar i coordinar la transversalitat de gènere i gestionar 
programes de sensibilització dirigits a la ciutadania, el centre comptarà amb diferents 
recursos, com el Servei d’atenció a les dones, Espais de participació, Espai de treball 
tècnic i un Espai de recursos i documentació. 
 
Per elaborar un Pla d’Usos que complís amb els objectius marcats, l’Ajuntament va 
sol·licitar a la Diputació de Barcelona la concertació de l’actuació “Elaboració del Pla 
d’Usos del CIAD”, emmarcada en el recurs tècnic consistent en la redacció de plans, 
projectes o estudis: “Plans, Programes i Projectes d’actuació en Polítiques d’Igualtat i 
drets Civils” inclòs en el Catàleg de serveis 2013. 
 
En data 2 de desembre de 2013 amb registre d’entrada 2013/12980 la Diputació ens 
notifica la aprovació de l’actuació 13/Y/98455 recurs tècnic consistent en l’elaboració 
del Pla d’Usos del CIAD. 
 
Amb registre d’entrada núm. 2014/8518 de 7 d’agost, la Diputació de Barcelona fa 
lliurament del document “PLA D’USOS DEL CENTRE D’INFORMACIÓ I 
ASSESSORAMENT PER A DONES” de l’Ajuntament de Cubelles. 
 
Vist l’informe de la responsable de l’Àrea d’Alcaldia núm. 31/2014 de data 6 de 
novembre de 2014. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa del dia 11 de novembre de 2014. 
 
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar inicialment el “PLA D’USOS DEL CENTRE D’INFORMACIÓ I 
ASSESSORAMENT PER A DONES”, elaborat amb el suport tècnic de l’Oficina de 
Polítiques d’Igualtat i Drets Civils de la Diputació de Barcelona, que s’adjunta com a 
annex formant-ne part d’aquest a tots els efectes. 
 
Segon.- Sotmetre a informació pública, l’acord d’aprovació inicial juntament amb el 
Pla, mitjançant anunci que s’ha de publicar al Butlletí Oficial de la Província, al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d’anuncis de la Corporació, pel termini 
de 30 dies, per a la formulació de reclamacions i al·legacions. 
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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.- Notificar aquest acord al Consell Sectorial Municipal de les Dones de 
Cubelles,  al SIAD del Garraf i a l’Oficina d’Igualtat i Drets Civils de la Diputació de 
Barcelona.  
 
Quart.- Comunicar-ho al Coordinador de Protocol, Comunicació i Informàtica i a la 
Regidoria de Polítiques d’Igualtat perquè en tingui coneixement als efectes oportuns. 
 
L’alcaldessa explica la proposta  
 
La Sra. Boza diu que el repte és que aquest Pla evolucioni amb la situació de les 
dones de la societat actual sent el suficientment flexible en quant a les necessitats que 
puguin sorgir sense que es desdibuixi el projecte inicial i defensant la igualtat 
d’oportunitats. 
 
Es sotmet  a votació la proposta i s’aprova per la unanimitat dels membres de la 
corporació. 
 
IV. PART DE CONTROL  
 
19.- MOCIONS  
 
20.- ALTRES MOCIONS 
 
21.- PRECS I PREGUNTES 
 
Precs del grup municipal d’EC-FIC 

 
1.- La Sra. Martínez comenta que a l’Av. Del terme, davant del a Policia Local, hi ha 
una parcel·la amb uns matolls que dificulten molt la visibilitat dels vehicles que s’hi 
incorporen des del carrer Charlie Rivel i demana que es prenguin mesures correctives. 
 
2.- La Sra. Martínez diu que el parc del costat de la Plaça del Mercat té els 
equipaments infantils en molt males condicions amb ferros rovellats i estelles que 
surten de la fusta i prega que es revisi acuradament. 
 
Precs del grup municipal d’UC-11- Reagrupament 

 
1.- La Sra. Fonoll diu que a l’última edició del “Cubelles Comunica” consta que la Sra. 
Cuadra és la segona tinenta d’Alcaldia i prega que es faci la corresponent fe d’errates 
a la propera edició. 
 
2.- El Sr. Ardila comenta que a l’anterior Ple van preguntar quins espais municipals es 
cedirien en cas que es fes la consulta del 9N i que la resposta ha estat que els Instituts 
i al CAP però que aquests no són espais municipals sinó de la Generalitat, per la qual 
cosa prega que les preguntes que es formulin siguin contestades correctament. 
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3.- El Sr. Ardila indica que a l’informe d’Intervenció en relació al compliment de l’article 
218 del RD Legislatiu 2/2004 la interventora fa menció a un motiu d’anomalia d’ingrés 
provinent del FEDER i prega que s’aprofitin part d’aquests diners per a subsanar els 
problemes que estan patint tant l’escola Vora del Mar con la llar d’infants La draga per 
les inundacions que es produeixen als patis cada cop que plou. 
 
Preguntes de la Regidora no adscrita 
 
1.- La Sra. Navarrete comenta que s’ha aprovat per Junta de Govern Local el 
contracte menor per a la compra de 20 tabletes i pregunta: quin departament i quines 
persones gaudiran d’aquestes tabletes?. Per què ho ha contractat el coordinador de 
Comunicació i Protocol i no la cap de Contractació? 
 
2.- La Sra. Navarrete comenta que hi ha problemes amb la il·luminació per defecte a 
la zona de Bardají i per excés perquè hi ha fanals que a les deu del matí encara 
romanen encesos i pregunta: què està passant per què hi hagi aquest descontrol amb 
l’enllumenat? 
 
3.- La Sra. Navarrete diu que va entrar una instància adreçada al Departament 
d’Obres sol·licitant un expedient però que encara no li han fet arribar i reitera la seva 
petició. 
 
4.- La Sra. Navarrete comenta que a la zona de la deixalleria, que es troba al costat 
de zona escolar, es passegen rates i pregunta: a què s’espera per a fer una neteja de 
la deixalleria? 
 
5.- La Sra. Navarrete recorda que l’any passat els vals que es van repartir des dels 
serveis socials no eren per a establiments de Cubelles i que, donat que s’acosta el 
Nadal, espera que aquest any es facin els vals per a establiments del poble. 
 
6.- La Sra. Navarrete indica que hi han diferents fanals del municipi, entre ells els del 
Pg. Marítim, que tenen el caixetí obert amb el perill que això suposa i pregunta: quan 
es pensa solucionar aquest problema? 
 
7.- La Sra. Navarrete diu que, des que es van fer obres, hi ha clavegueres del carrer 
Arles de Tec que encara estan tapades i pregunta: a què s’espera per a solucionar 
aquest tema? 
 
8.- La Sra. Navarrete diu que des de l’Ajuntament es va permetre que un grup de gent 
fes unes classes de ball en línia els dissabtes a la tarda lliurant-los claus perquè 
poguessin accedir a la sala d’actes del centre social i advertint-los que no podien 
accedir-hi fins passat el dia 21 de novembre degut a què hi havia una exposició de 
labors però que el dia 15 hi van accedir perquè, segons deien, els havia obert la 
Policia Local; per tot l’exposat pregunta: quina raó hi ha perquè es realitzin dites 
activitats, que no aporten res a nivell econòmic al municipi i que no estan autoritzades? 
 
Preguntes del grup municipal d’EC.FIC 
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1.- La Sra. Martínez comenta que a la modificació puntual 03/2013 del Pla General es 
va admetre una al·legació fora de termini i pregunta: quina és la normativa o Llei que 
permet estimar les al·legacions fora de termini? En cas que no hi hagi cap normativa i 
donat que es va estimar: quina és l’actuació legal que li pertoca ara al respecte a 
l’Ajuntament? Portaran a terme les actuacions que corresponguin legalment? Serveis 
Jurídics va emetre algun informe al respecte? Si no és així, per què i quina actuació 
tenen prevista? 
 
2.- La Sra. Martínez, en relació a les inundacions de l’escola Vora del Mar i la llar 
d’infants La Draga, pregunten al regidor: no hagués estat millor reunir-se primer amb el  
col·lectiu de pares i mares enlloc d’anar a la Ràdio? Quan tenen previst resoldre 
aquest greu problema? Quan tenen prevista la reunió amb aquest col·lectiu? 
 
3.- La Sra. Martínez pregunta al Sr. Lleó: pensa adequar el parc de davant de l’escola 
Charlie Rivel, que es troba en molt males condicions? Afegeix que ja fa un any que el 
regidor es va comprometre a fer-ho. 
 
4.- La Sra. Martínez explica que al pas de sota la via de l’Avinguda del Terme hi ha 
una canonada negra de PVC que sembla provisional però que fa mesos que hi és i 
pregunta: quina utilitat té aquesta canonada? És d’aigua potable o aigües fecals? Fins 
quan ha de durar aquesta provisionalitat? 
 
5.- La Sra. Martínez recorda que al Ple passat van formular una pregunta en relació a 
les queixes dels veïns del C/Jacint Verdaguer però que no els han contestat si 
aquestes activitats són reglades o no, per la qual cosa reitera la pregunta. 
 
Preguntes del grup municipal del PPC 

 
1.- La Sra. Boza pregunta: està previst celebrar els premis “Cubelles Participa”? Si no 
està previst, quin és el motiu pel qual es desestima? Pot ser que el procés de 
Participació del Pg. Marítim substitueixi els altres? 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Lleó 

 
2.- La Sra. Boza, en relació al projecte d’eficiència energètica, pregunta al Sr. Lleó: 
s’ha passejat, a partir de les set de la tarda,  pels carrers que el PPC li va enumerar al 
Ple anterior, especialment a l’Eixample-Bardají? Comenta que fa por passejar a 
aquestes hores per aquests carrers i pregunta: hi ha previsió a curt termini de 
solucionar aquest problema? 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Lleó 

 
3.- La Sra. Boza diu que al Ple passat van fer una pregunta en relació a l’ús de 
l’estructura metàl·lica de la rotonda a l’entrada del municipi i que la resposta ha estat 
que no s’ha de demanar permís; considera que és una contradicció amb una altra 
resposta de l´Alcaldia, que indica que sí s´ha donat una autorització a l’Associació 
Nacional Catalana per poder guarnir de groc la rotonda i els arbres del municipi. Per 
tot això pregunta: aquesta contradicció, per què ve donada? Pensen solucionar el 
problema de que la rotonda de Cubelles es pugui fer servir per a qualsevol cosa? 
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En aquests moments s’absenta de la sessió la Sra. Cuadra. 
 
L’alcaldessa diu que la resposta és: “No, s’ha de demanar permís” i que hi ha una 
coma que canvia totalment el significat 
 
La Sra. Boza diu que no, que la resposta és: ” No. No, s’ha de demanar permís” i que 
el fet que hi hagi dos “no” indueix a confusió. 
 
El Sr. Grau dóna la benvinguda a la nova regidora i seguidament, en relació al tema 
del “Cubelles participa” explica que es va fer una valoració tant tècnica com política i 
es va decidir fer una edició bianual. Afegeix que aquesta valoració tècnica es troba a 
disposició de tots els regidors i regidores i que entén que aquest procés necessita 
dues qüestions fonamentals perquè sigui viable: una major implicació de les entitats, 
veïns i empreses i alhora una major implicació del conjunt de departaments de 
l’Ajuntament. 
 
Continua explicant que és un projecte puntual que no substitueix cap altre procés ni 
molt menys –diu- els de Participació Ciutadana i que una qüestió com el foment de les 
bones pràctiques en el conjunt d’entitats com el tema dels premis “Cubelles participa” 
no té res a veure amb l’impuls de projectes de transformació del mode de decidir els 
afers municipals com el procés de participació entorn al Passeig Marítim o bé el Pla 
d’Usos del Centre de Dones. 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió la Sra. Cuadra. 
 
Preguntes del grup municipal d’UC-11-Reagrupament 
 

1.- La Sra. Fonoll, en relació a la denúncia d’un treballador a quatre funcionaris de la 
corporació, manifesta el respecte del seu grup a les actuacions judicials que puguin 
estar en curs així com a tots i cadascun dels treballadors municipals en especial -diu- 
als que es troben en la desagradable situació de la denúncia d’un company. Afegeix 
que volen deixar constància del seu reconeixement a la vàlua professional d’aquests 
treballadors, la seva dedicació i la seva honestedat. Tot seguit diu que el seu grup ha 
demanat des del dia 26 de juny per diferents vies  una reunió amb l’Alcaldia, el govern 
i la resta de grups per tal de conèixer aquests suposats fets i les seves possibles 
repercussions  en el treball del dia a dia del consistori i pregunta a l’alcaldessa: pensa 
seguir amb aquest mutisme o ens donarà alguna explicació en breu? 
 
L’alcaldessa diu que els va donar una oportunitat preguntant quin dia i a quina hora 
els anava bé, que venia l’advocada, però  que la van refusar  
 

En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Alamán. 
 
2.- La Sra. Fonoll pregunta: com tenen les negociacions amb els sindicats sobre el 
tema de la Catalogació de llocs de treball? 
 

En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Alamán. 
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3.- La Sra. Fonoll comenta que van rebre un correu de la supervisora de neteja dient 
que el 17 de novembre no es netejarien les dependències municipals per manca de 
personal i pregunta: no hi ha cap altra solució abans que deixar de netejar? 
 
4.- La Sra. Fonoll pregunta: per quin motiu estan marcats, un sí i un no, amb pintura 
fluorescent de color taronja els arbres del Passeig Narcís Bardají? 
  
5.- La Sra. Fonoll pregunta: a què es deguda la irregularitat d’horaris de la Biblioteca 
municipal? Comenta que manca una coordinació important, sobretot per les tardes, i 
que hi han moltes queixes. 
 
6.- La Sra. Fonoll diu que la Federació d’Associacions de Veïns els ha traslladat la 
següent pregunta: com està el tema de la Federació d’Associacions de Veïns que 
tenen amb l’Alcaldia, respecte la polèmica que es va viure entre les dues parts al Ple 
del mes de març d’enguany? 
 
7.- La Sra. Fonoll, en relació al procés de participació ciutadana del Passeig Marítim,  
pregunta al Sr. Grau: serà aquest esforç formalment vinculant? S’escoltarà als 
ciutadans i servirà d’alguna cosa? 
 

El Sr. Grau respon que no hi ha cap vinculació des del punt de vista legal administratiu 
però que considera que hi ha un vincle superior que és el compromís del govern i que 
queda blindat perquè és un projecte del conjunt de l’Ajuntament amb el debat i el 
consens que s’estableixin en les sessions que es facin. 
 
8.-  La Sra. Fonoll pregunta: Quan podrà comptar Càritas Cubelles amb l’import de les 
pagues extra de l’any 2012 de la Sra. alcaldessa, la Sra. Juani Navarrete i ella 
mateixa?  
 
 

Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal EC-FIC 
en el Ple ordinari del 21 d’octubre de 2014 

 
1.- La Sra. Martínez pregunta: per què quan els passos sota la via estan inundats no 
s’obre a la circulació el del costat de l’estació per no haver de donar tota la volta fins 
l’altre extrem? 
 
La policia té ordre d’obrir el pas sota la via en episodis de pluja. 
 
2.- La Sra. Martínez en relació a la notícia de que la platja de Les Salines estarà 
oberta als gossos de novembre a Setmana Santa pregunta: aquesta actuació 
substituirà la zona de pipicans que tant es va prometre i ara la platja es convertirà en 
un gran pipican? Com habilitaran la platja per a vetllar per la neteja i la higiene 
d’aquesta, per tal que no es malmeti? Tenen pensat habilitar més zones per tal que els 
propietaris dels gossos puguin tenir opció d’anar a diversos sectors del municipi o serà 
l’única zona de tot el poble? Opina que aquesta actuació per sí sola no dóna resposta 
a totes les demandes del municipi. 
 
No. 
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Hi ha passos habilitats per entrada de maquinària pesada per netejar-la a fons. 
Sí, hi hauran altres zones  a mida que hagi disponibilitat pressupostària. 
 
3.- La Sra. Martínez pregunta: què tenen previst fer en referència al paquet turístic 
dels pirates que ha quedat suspès? Explica que és un paquet que es va presentar al 
saló Internacional de Turisme i  al de Lyon i que la propaganda també va estar present 
a la fira de Rússia comptant amb la felicitació expressa del Diputat de Turisme. 
 
La intenció de la regidoria és mantenir el paquet turístic, adequant la relació 
contractual allò que estableix la normativa de contractes per a les administracions 
públiques. 
 
4.- La Sra. Martínez, quant al Centre d’Emprenedoria i Empresa Municipal (CEEM), 
que havia de servir per a donar suport a tots els emprenedors del municipi i 
acompanyament tant a les noves empreses com a les que ja tenim al municipi, 
comenta que aquest projecte formava part del PAM i tenia partida consignada al 
pressupost 2014, que van tenir en espera a la propietària de l’espai on s’havia de dur a 
terme i que després d’un any no han tingut la deferència de reunir-se amb ella i 
expressar la renúncia al projecte, sinó que es va traslladar l’ordre de que li comuniqués 
algú del departament d’Emprenedoria; davant d´això, pregunta: no es mereixia una 
explicació per part dels representants polítics? per quin motiu no es farà el CEEM si 
tenien vostès totes les eines per a fer-ho possible? Per què no fan mai públiques les 
seves genials decisions quan es tracta de tirar enrere els acords de compromís que 
vam signar i recollir al PAM? 
 
La Sra. Martinez és coneixedora de la impossibilitat de portar a terme la posta en 
marxa del CEEM, tal i com es venia plantejant des de la Regidoria, l’expedient es 
tornat el passat mes d’abril, sense més actuacions als respecte. Dona la impossibilitat 
d’instrumentar la proposta, l’Equip de Govern decideix contemplar aquesta via a través 
del NODE Garraf. 
 
5.- La Sra. Martínez diu que els veïns del carrer Jacint Verdaguer els han demanat 
que traslladin les molèsties que pateixen pels sorolls que hi ha a altes hores de la nit 
degut a diverses activitats que s’hi han dut a terme i pregunta: són coneixedors 
d’aquests fets? Totes aquestes activitats que s’estan fent estan regulades? 
 
La regidoria és coneixedora d’aquesta problemàtica. Conjuntament amb la policia local 
s’estan prenent mesures per evitar de forma permanent noves problemàtiques. 
 
6.- La Sra. Martínez pregunta: per quin motiu, durant dos dimecres consecutius, el 
club de la feina ha estat tancat? Si és així, què pensen fer per a que no torni a estar 
tancat aquest espai? 
 
Està tancat els dimecres perquè està ubicat en un espai compartit amb Joventut, que 
en aquests moments ha implantat un servei incompatible amb el Club de la Feina, 
s’està buscant una nova ubicació. 
 

Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal PPC 
en el Ple ordinari del 21 d’octubre de 2014 
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1.- La Sra. Boza pregunta: quins criteris s’han seguit per ubicar els aparcaments de 
bicis del carrer Gallifa i del carrer Rocacrespa? Vol saber si seria possible, ja que 
estan molt prop l’un de l’altre, eliminar un d’ells i en cas afirmatiu, pregunta: seria 
possible eliminar el del carrer Rocacrespa? Comenta que diferents veïns els han 
comentat que ha provocat caigudes en sortir del caixer automàtic. 
 
Els aparcaments de bicis s’han posat per facilitar l’aparcament dels usuaris i sempre 
amb el vist i plau de la policia. Tindrem en compte la seva petició. 
 
2.- La Sra. Boza comenta que a la rotonda d’entrada al municipi hi ha una estructura 
metàl·lica on normalment s’hi anuncien les festes del municipi però que ara hi ha una 
pancarta que diu: “Por un país con sanidad sin listas de espera” i pregunta: ha rebut 
l’Ajuntament cap sol·licitud per a fer ús d’aquesta estructura i de l’espai de la rotonda? 
En cas negatiu, voldria dir això que es pot utilitzar a partir d’ara per a qualsevol anunci 
o missatge de qualsevol associació, partit polític o particular que volgués posar una 
pancarta a l’entrada del nostre poble? 
 
No. No, s’ha de demanar permís. 
 
3.- La Sra. Navarrete s’adreça al Sr. Lleó i explica que al passat Ple ja li van preguntar 
si tenia previst fer alguna actuació de neteja de les voreres a l’Avinguda Onze de 
Setembre i que la resposta que els ha donat és que no entén la pregunta, per la qual 
cosa considera que deu fer molt de temps que el Sr. Lleó no passeja per la zona ja 
que de les voreres hi surten uns matolls -diu- que arriben als 60 cm d’alt i no només en 
aquesta avinguda sinó a  tota la zona de La Mota. 
 
Durant aquest any ja s’ha netejat un cop i properament es tornarà a fer com s’han fet 
totes les zones de la mota (terrenys del voltant de l’antiga discoteca, zones verdes...). 
 
4.- La Sra. Navarrete, en relació a la resposta que se’ls ha donat a la pregunta sobre 
l’incident a la columna del PPC que va sortir al “Cubelles Comunica”, aclareix que per 
“depurar responsabilitats” no es referia a la destitució de cap membre del personal de 
la plantilla de Comunicació sinó que volia saber si l’empresa havia assumit alguna 
responsabilitat. 
 
S’han establert els mecanismes necessaris per minimitzar les possibilitats què un 
incident com aquest torni a passar, si bé l’error humà no es pot descartar al 100%. 
 

5.- La Sra. Navarrete, adreçant-se al Sr. Lleó, recorda la pregunta que va fer a 
l’anterior Ple sobre si pensava requerir a ADIF per a que netegés els marges de la via 
del tren i diu que els va contestar que ja s’havia requerit a ADIF i que havia netejat la 
part que li pertanyia per la qual cosa li demana al regidor que netegi la part que 
pertany a l’Ajuntament. 
 
El desbrossament d’aquesta zona es farà per segon cop abans de fi d’any.  
 

6.- La Sra. Navarrete pregunta a la Sra. Romero:  Com és que no es van legalitzar les 
obres de casa seva  i que aquest expedient ha acabat prescrivint? 
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A l’expedient núm. 14/13 de SSTT està tot explicat. 
 
7.- La Sra. Navarrete pregunta a l’alcaldessa: qui ha autoritzat posar el plàstic groc 
amb el que estan guarnits tots els arbres del municipi? Ens pot passar còpia de la 
petició que s’hagi fet al respecte i de la seva corresponent autorització? 
 
L’autorització s’ha emès des de l’Alcaldia. Adjuntem còpia dels documents. 
 

Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal UC-11 Reagrupament 
en el Ple ordinari del 21 d’octubre de 2014 

 

1.- La Sra. Fonoll diu que del 29 de setembre al 12 d’octubre no hi va haver conserge  
a l’OPIC al torn dels matins creant una imatge de desatenció al públic, per la qual cosa 
pregunta: no es té organitzat el torn de vacances del personal o de les baixes? 
 
Durant els matins es cobrir el servei en coordinació amb el personal de l’OPIC, 
actualment hi ha un procediment obert per crear un borsa de conserges. 
 
2.- La Sra. Fonoll pregunta: per quin motiu no s’han pagat i quan es pagaran les hores 
extres de la brigada realitzades a l’antiga pista coberta del Poliesportiu l’agost del 
2013? 
 
S’està pactant amb el Cap de la Brigada. 
 
3.- La Sra. Fonoll comenta que al Barri Marítim s’han tallat en aquest any uns 
noranta-dos arbres i que l’Associació encara està esperant el projecte que es durà a 
terme i que sembla que ha estat el motiu per a la tala dels arbres. Afegeix que al 
C/Ausiàs March se’n van  tallar set. 
 
Ja s’ha presentat el projecte a l’associació. 
 

4.- La Sra. Fonoll pregunta: quina espais municipals es cediran en cas que es faci la 

consulta? 

 

Els Instituts i el CAP. 

 

5.- La Sra. Fonoll diu que el 27 de juny es va publicar al Diari de Vilanova la notícia 
sobre la denúncia de la trama de prevaricació i tràfic d’influències a l’Ajuntament i 
comenta que per aquest motiu van entrar instància el dia 28 de juny demanant 
explicacions al respecte així com al ple del juliol però que encara no se’ls han donat i 
pregunta: quan pensa el govern donar-nos algun tipus d’explicació sobre aquest tema? 
Afegeix que no és l’advocada de la Diputació qui els ha de donar aquestes 
explicacions tal i com els va dir l’alcaldessa que faria. 
 

Molt bé, és el seu criteri. 
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6.- La Sra. Fonoll, en relació al contracte de serveis del cementiri municipal adjudicat 
a Jarque Serveis i Construccions 2009, pregunta: es va presentar alguna empresa 
més a l’oferta? Es van presentar al·legacions? En cas afirmatiu, demana la còpia de la 
resposta a les al·legacions. Així mateix demana disposar de l’Acta de la mesa de 
Contractació del 3 de juliol i  dels informes del cap dels Serveis Tècnics 45 i 50 de data 
6 i 20 de juny respectivament. Afegeix que a l’esmentada acta troben a faltar els 
antecedents, com ara les dades de contractació o les empreses que han participat i 
que tampoc hi consten els criteris de l’adjudicació. 
 
Continua dient que, vist això, i que l’empresa Jarque Serveis i Construccions 2009 va 
començar el seu servei el dia 1 de setembre volen exposar els fets que han succeït en 
l’únic enterrament que hi ha hagut de moment. Explica que els operaris que hi havia en 
aquell enterrament era el primer cop que feien aquesta feina ja que regenten un bar a 
Cubelles i que al dia següent de l’enterrament la tapa del nínxol encara no estava 
segellada amb la mala fortuna –diu- que als operaris se’ls va trencar la làpida de 
marbre i que finalment va haver de ser l’anterior empresa que gestionava el cementiri 
(Àltima) qui va reposar el guix del primer tapat, a petició de la família del difunt. Afegeix 
que, a dia d’avui, encara no s’ha reposat la làpida, que els últims comptes presentats 
per aquesta empresa son del 2010,  que en el seu objecte social en cap cas 
s’anomena el sector de la funerària i que l’administradora que hi consta és Isabel 
Torres Lara. Per tot l’exposat pregunta: disposa aquesta empresa d’assegurança de 
responsabilitat civil i dels documents acreditatius d’estar en possessió de solvència? 
Quantes persones tenen donades d’alta a la Seguretat Social o contracte d’autònom? 
Hi ha alguna persona que supervisi les prescripcions tècniques que consten a totes les 
pliques? Afegeix que s’incompleixen la majoria d’obligacions del contracte, com ara la 
puntualitat a l’obertura, la neteja del recinte i manteniment de la zona enjardinada, 
l’elevador manual fora de normativa, l’uniforme dels operaris o l’experiència de cinc 
anys en aquests treballs. Finalment demana que es revisi aquesta concessió i es 
revoqui ara mateix. 
 
Si, es va presentar un altre empresa.  Sí, es van presentar al·legacions .L’expedient el 
pot consultar íntegrament al departament de contractació. 

7.- A petició de la Sra. Fonoll es transcriu aquesta intervenció de forma literal: 

 

“L’última pregunta és referent a la infracció urbanística de la Sra. ***; farem una mica 
d’història per a que quedi més clar. En el Ple del 15 de juliol  vàrem fer una pregunta 
que era en quin estat es trobava l’expedient d’infracció urbanística que s’ha obert a la 
Sra. *** en relació a les obres que s’han executat a la seva vivenda i també si 
pensaven informar d’aquest tema de què farien al respecte. La resposta obtinguda és: 
arxivat d’acord amb l’informe tècnic número 71/13 i que tots els expedients 
d’infraccions urbanístics estan a disposició dels regidors i regidores de la corporació i 
també que s’havia demanat un segon informe al cap dels Serveis Tècnics. A partir 
d’aquí, el 22 de juliol, vàrem demanar reunió mitjançant instància núm. 8002/2014 amb 
l’arquitecte, arquitecte tècnic i enginyer per a tractar, entre d’altres, aquest tema.” 

 “El dia 3 de setembre ens van facilitar l’expedient de la infracció urbanística núm. 
1413, en el qual hi consta informe tècnic núm. 40/13, fet per l’arquitecte tècnic 
municipal Guillem Mollà, en el que les mesures a adoptar són: tramitació de llicència si 
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s’hi escau o enderroc de la mateixa. També consta un Decret de l’Alcaldia núm. 
650/2013, de data 12 d’agost del 2013, en el que ordena, entre d’altres, la suspensió 
immediata de les actuacions descrites en l’informe i que s’estan executant sense 
llicència municipal, notificació de la resolució als Serveis Tècnics i a la Policia local per 
a fer efectiva la suspensió de les obres, procedint al precintat de les mateixes; un 
posterior Decret d’Alcaldia 869/2013, de data 28 d’octubre, en el que ordena, entre 
d’altres, que, d’acord amb l’informe de l’arquitecte municipal Ramon Arenas, es 
procedeixi a l’arxiu del mateix ja que les obres haurien prescrit basant-se en les 
al·legacions i incloent unes fotos aèries - que no es veu res- això ho tenim aquí, eh?, 
això es pot veure tot.  

Vist i revisat l’expedient, en el qual ens diu que la infracció està prescrita, el dia 4 de 
setembre, personalment, li vaig fer partícip a la Sra. alcaldessa, l’endemà, vam entrar 
nova instància núm. 9226/2014, quedant constància de la visita a l’Alcaldia i que 
esperàvem una resposta al pronunciament de l’alcaldessa. En el transcurs del Ple del 
16 de setembre formulem una altra pregunta, més del mateix, i la no acceptació 
d’arxivar l’expedient d’infracció per prescripció. El dia 18 de setembre vàrem entrar una 
instància 10.006/2014 demanant còpia del nou informe que ens van dir que ens 
donarien al Ple, informe jurídic de la secretària de la corporació així com nova 
actualització i supervisió de les obres executades a la parcel·la  en qüestió, tant interior 
com exterior i tot el que es refereix al soterrani de tota la finca. El dia 11 d’octubre 
vàrem reclamar a través d’instància número 11.355/2014 la resposta de la instància 
demanant el pronunciament de l’alcaldessa, no obstant, cap tipus de resposta, tornem 
a entrar instància el dia 13 d’octubre, 11.365/2014, reclamant el mateix. 

La caixa dels trons s’obre el passat dia 17, divendres passat, quan arriba junt amb la 
documentació del Ple, les respostes del Ple del setembre, a les quals ens adjunten 
còpia del nou informe del cap dels Serveis Tècnics i arquitecte municipal, en el qual 
ens mostren unes fotografies, mirin la magnitud de les fotografies fetes per a un 
informe d’aquesta gravetat per un arquitecte municipal, això és de pèssima qualitat, 
molt reduïdes improcedents d’una inspecció d’aquesta envergadura, fotografies fetes 
de dins a fora i sempre pel mateix angle, en el qual es veu clarament que s’està 
executant una obra, en les quals s’hi detecta una porta i una finestra totalment 
impròpies per a ser d’un  garatge, com es diu que és. Aquest informe ens ha donat 
totes les pistes per a pensar el que ens han fet arribar els veïns: que a l’altra banda de 
la porta i la finestra suposadament hi pot haver una vivenda ja feta i aquesta en 
construcció. 

Sra. alcaldessa, què pensa fer amb aquest cas tan greu? No podem admetre que una 
ciutadana que, alhora, ha sigut, alcaldessa, regidora, i en aquests moments regidora 
de Planejament, faci obres, segons informe tècnic 40/13, il·legals i sense cap tipus de 
permís, sense presentar la necessària redacció del projecte arquitectònic i la 
col·laboració d’un tècnic competent per la seva tramitació, ja que de prescrit no ho pot 
estar donat que la fotografia l’informe es veu clarament l’estat de les obres, inclús un 
operari, les fotografies fetes el 12 d’agost del 2013, res a veure amb les que es 
mostren avui, aquí hi havia una tanca amb un forat molt gran i aquí es veu un operari 
treballant, això a l’agost del 2013, o sigui que prescrit no ho pot estar. Donat que a les 
fotografies es veu clarament l’estat de les obres, inclús un operari, les fotografies fetes 
del 12 d’agost de 2013, res a veure amb les que es mostren avui, aquesta de la porta, 
la finestra, les escales i tot això , ja que només de fora es detecta una modificació molt 
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significativa, la porta i la finestra, però és que a dintre també s’hi veu obra, i la porta, 
com hem dit abans, no s’escau per a ser la d’un garatge i a les de l’interior s’hi detecta 
escala, porta i construcció. 

És incomprensible que un càrrec públic com la Sra. ***, regidora de Planejament, com 
ja hem dit abans, primera tinenta d’alcalde, faci aquestes infraccions, i per “colmo” 
urbanístiques, quan ella és regidora de Planejament i havia sigut d’Urbanisme i 
alcaldessa una altra vegada diem: quina autoritat pot tenir aquesta persona per 
autoritzar a obrir expedients urbanístics, com s’han obert a altres veïns?, que aquest 
mes sol s’han obert 5 o 6 expedients d’infraccions urbanístiques, com tots aquests que 
tenim aquí a  la taula, ella hauria d’haver donat exemple als ciutadans i vetllar per a 
que es complissin les normatives, no saltar-se-les a la torera. No volem pensar que si 
ha fet això en un cas tan visible...aquí acabo. 

Sra. alcaldessa, vostè sent coneixedora dels fets i per a rematar-ho encara li ha 
delegat l’Alcaldia dues vegades aquest estiu? aquesta regidora no és digna de 
representar els seus votants ni a tota la ciutadania; ens ha enganyat a tots, vostè no 
pot administrar l’Ajuntament, aquesta persona no és digna d’estar en un Ajuntament i 
administrar els béns d’un poble, ja que està jugant amb les diners de tota la ciutadania, 
està cometent, que consti en acta tot això eh? senyora secretària, amb els diners de 
tota la ciutadania està cometent un delicte molt greu i sembla que, suposadament, ja 
reincident. Per un bé de tots li demanem la dimissió irrevocable ara mateix, que demà 
no es presenti a l’Ajuntament. 

Sra. *** si hagués tingut una mica de dignitat, ja no li haguessin tingut que demanar, 
hagués hagut de marxar per sí sola. Gràcies.” 

L’alcaldessa diu: 

“Jo penso que després de totes les acusacions que vostè acaba de fer, demà al matí 
ha d’entrar al jutjat. Vostè acaba de fer unes acusacions aquí sobre la taula molt fortes, 
no es quedi només amb això, demà entri al jutjat, li demano per favor.” 

La Sra. Fonoll respon : “Estem a nivell polític, Sra. alcaldessa” 

L’alcaldessa diu: 

“En política s’ha de ser més serio, si vostè creu tot això, tot el que ha dit aquí que ha 
fet constar en acta, Sra. Fonoll, demà al matí ha d’entrar al jutjat.” 

La Sra. fonoll respon: “Doncs jo no hi entraré.” 

L’alcaldessa diu: “Doncs hi ha d’entrar, perquè si no tot el que vostè ha dit aquí és 
molt fort”. 

En aquests moments una senyora del públic diu les següents paraules: 

“ A mi hijo lo habéis matado. Tú has matado a mi hijo” 

La Sra. Romero diu: 
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“ Que conste en Acta que esta señora está diciendo que yo he matado a su hijo, 
automáticamente desde aquí voy a ir al juzgado con todas las consecuencias contra 
esta señora” 

La Sra. Fonoll diu: 

“Vostè sap que és veritat això. Si això són acusacions greus, és una infracció greu. 
Mirem els veïns de St. Pere de Ribes el que ha passat amb una regidora i no té res a 
veure amb això. Una altra cosa: el que he fet és un anàlisi polític, en tot cas prendrem 
les mesures convenients i la ovella que té pell de llop aquí és la Sra. Romero, aquesta 
sí que té la pell de llop. Gràcies.” 

La Sra. Martínez pregunta quin és el motiu per a demanar aquest segon informe si ja 
n’hi havia un i  on és l´obligació de restitució de la legalitat urbanística. 

El Sr. Alamán manifesta que comparteix les paraules de l’alcaldessa en el sentit que 
demà haurien d’anar i presentar-ho al jutjat però que pot donar-se el fet que estigui 
penalment prescrit. No obstant, afegeix, no hi ha cap dubte que, més enllà de les 
responsabilitats penals, procedeixen responsabilitats polítiques. 

L’alcaldessa  demana que consti en Acta que la Sra. Fonoll va repartint els 
expedients de l’Ajuntament pel carrer. 

La Sra. Alcaldessa, com vostè ja sap, va fer obrir un segon expedient al Cap dels 
SSTT municipals. 

No havent-hi més assumptes per fer constar, l’ Alcaldessa presidenta aixeca la sessió, 
quan són les 22:20 hores. 


