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EXTRACTE DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE 20 DE MARÇ  
DE 2012 ADAPTADA A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 DE DESEMBRE, DE 
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD) 
 
A Cubelles, el dia 20 de març, a les 19:05 hores, i prèvia convocatòria, es reuneixen a 
la sala d’exposicions del CSIDE, segons acord de Ple de data 19 de maig de 2008, 
sota la presidència de l’alcaldessa presidenta, Sra. Mònica Miquel i Serdà, els 
membres següents: 
 
-  Sra. Rosa Montserrat Fonoll Ventura, 1a Tinenta d’alcalde 
  
-  Sra. Joana Navarrete Jiménez, 2a Tinenta d’alcalde 
 
-  Sra. Lídia Pàmies Etaix, 3a Tinenta d’alcalde 
 
-  Sr. Josep Maria Hugué Oliva, 4t Tinent d’alcalde  
 
-  Sr. Luis Francisco Alamán i Catalán, 5è Tinent d’alcalde 
 
-  Sr. Narcís Pineda Oliva, regidor d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida 
 
- Sr. Pere Lleó  Gelabert, regidor d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida 

 
   -  Sr. José Manuel Ardila Contreras, regidor d’Unitat Cubellenca-Reagrupament 
 

-  Sr. Xavier Baraza Sánchez, regidor d’Unitat Cubellenca-Reagrupament 
 
-  Sra. Noemí Boza Cano, regidora del Partit Popular de Catalunya 
 
-  Sra. Maria Lluïsa Romero Tomás, regidora del Grup Municipal Socialista 
 
-  Sr. Francesc Xavier Grau Roig, regidor del Grup Municipal Socialista 
 
-  Sr. José Manuel Écija Albalate, regidor del Grup Municipal Socialista 
 
-  Sra. Noemí Cuadra Soriano, regidora de Convergència i Unió 
 
- Sr. Antoni Miquel Lara Torres, regidor de Convergència i Unió 
 
-  Sra. Ana Maria Martínez Gallemí, regidora d’Entesa per Cubelles-FIC 
 
Actua com a secretària la Sra. Carme López-Feliu i Font, secretària general de la 
Corporació. 
 
Hi assisteix també, el Sr. Noël Casals Ramón, interventor accidental de la Corporació. 
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La Sra. Alcaldessa explica que el Sr. Xavier Baraza Sánchez, regidor d’Unitat 
Cubellenca-Reagrupament, s’excusa inicialment d’assistir a la sessió per haver 
d’assistir a la constitució de la Comissió d’Avaluació del Projecte de Direcció de 
l’Institut Les Vinyes, i que s’hi incorporarà en uns 30 minuts aproximament.  

ORDRE DEL DIA 
 
I. APROVACIÓ D’ACTES 
 
1.1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
DE 17 DE GENER DE 2012 
 
La Sra. Martínez indica que a la pàgina núm. 28,  al penúltim paràgraf, on diu: “només 
qüestiona l’excel·lència del cost de la nostra Policia Local”, ha de posar: “només 
qüestiona l’excel·lència del cos de la nostra Policia Local”.  
 
A continuació, la Sra. Martínez comenta que en la pàgina núm. 31, en el 1r paràgraf no 
consta a l’acta les tres negatives de la Sra. Navarrete a la pregunta que formula la Sra. 
Romero: “Si aquesta persona té alguna cosa a veure en relació de treball amb un 
familiar de vostè directe?” i, per tant, demana que consti en l’acta la negativa de la Sra. 
Navarrete, ja que - diu - ho va negar al Canal Blau, a Ràdio Cubelles i al Diari de 
Vilanova.   
  
La Sra. Alcaldessa-presidenta aclareix que, respecte d’aquest punt, les intervencions 
estan transcrites literalment i que ara el que s’està tractant és l’aprovació de l’acta; i 
que si tenen altres comentaris que afegir, agraeix que es facin en l’apartat de precs i 
preguntes.  
 
La Sra. Romero demana que es revisi la numeració dels Decrets d’Alcaldia, ja que 
existeix alguna duplicitat i per tant, no és correcta. Seguidament, demana que consti 
en l’acta la resposta de la Sra. Navarrete amb tres “no” respecte de la pregunta que 
formula ella.  
 
Es sotmet a votació l’acta i s’aprova per la unanimitat dels membres de la Corporació. 
 
La Sra. Martínez aclareix que el seu vot es a favor si en l’acta consta las tres negatives 
de la Sra. Navarrete.   
 
1.2.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE DE LA SESSIÓ 
EXTRAORDINÀRIA DE 17 DE GENER DE 2012 
 
El Sr. Grau comenta que en la pàgina núm. 5 de l’acta faltaria la incorporació d’ell a la 
sessió, abans de la votació del punt corresponent. 
 
Es sotmet a votació l’acta i s’aprova per la unanimitat dels membres de la Corporació. 
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II. PART INFORMATIVA 
 
2.-  INFORMACIONS DE PRESIDÈNCIA 
 
2.1.- Informe Trimestral de Tresoreria de 4/2012, en data d’emissió de 30 de gener de 
2012; que tracta del compliment dels terminis de pagament previstos a la Llei 15/2010, 
de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. Això 
és el període del 4t trimestre de 2011, tal i com el govern ha estat informant en les 
sessions ordinàries del Ple. La conclusió és que, analitzades les dades que resulten de 
la comptabilitat municipal, el nombre de factures comercials pendents a 31 de 
desembre de 2011 en les quals s’està incomplint el termini legal de pagament és de 
343 factures per un import total de 975.020,08€. 
 
2.2.- Relació certificada de les obligacions de pagament emesa d’acord amb els 
articles núm. 2 i 3 del Reial decret 4/2012, de 24 de febrer, per la qual s’estableix que 
cal informar al Ple de la Corporació local de la relació certificada emesa per la 
Intervenció relativa a les obligacions pendents de pagar als contractistes que 
reuneixen els requisits de l’article núm. 2 de dita norma que són tres: 
 
a.- Que siguin obligacions vençudes, liquides i exigibles.  
b.- Que la recepció en el registre administratiu de l’entitat local de la corresponent 
factura rectificativa o en el seu cas, sol·licitud de pagament equivalent hagi tingut lloc 
abans de l’1 de gener de 2012. 
c.- Que es tractin de contractes d’obres, serveis o subministres inclosos en l’àmbit 
d’aplicació del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 
En resum la relació de factures es refereix a 9 proveïdors i conté 16 factures; l’import 
líquid total municipal editat és de 211.860,29€. 
 
El Sr. Alamán exposa que el municipi de Cubelles té l’import més baix de deute amb 
proveïdors i creditors en comparació als municipis de la comarca del Garraf amb una 
xifra de 211.000€; dels quals un 90% procedeixen de serveis irregulars de la 
legislatura passada, ja que no disposaven de cobertura contractual. Explica que dels 
211.000€ de deute, uns 172.000€ procedeixen de les canalitzacions del Barri Marítim.  
 
A continuació, el Sr. Alamán afegeix que a l’agost del 2011 es va realitzar una 
regularització en la Junta de Govern Local de factures per un import de 500.000€ per 
pagar a proveïdors i a creditors, i que l’Ajuntament de Cubelles podrà fer front al deute 
actual mitjançant els seus fons propis sense haver de fer un pla d’ajust. Tanmateix, diu 
que l’equip de govern actual no vol traslladar el deute a futurs governs i conclou dient 
que se senten molt contents per l’enorme sanejament que s’està produint actualment.   
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El Sr. Écija explica que en la legislatura passada es van deixar més de 8 milions 
d’euros i que es poden utilitzar per pagar una sèrie de factures que estan pendents de 
pagament; continua exposant que l’equip de govern comença a reconèixer que 
l’Ajuntament de Cubelles està molt sanejat i que l’únic que han fet fins ara es aprovar 
un pressupost per l’exercici 2011 amb un superàvit i dèficit zero; conclou dient que el 
govern actual es va desdient i que s’alegra d’això.  
 
El Sr. Alamán clarifica que el que ha dit és que la situació s’està sanejant, no que està 
sanejada. Manifesta que el Partit dels Socialistes, a l’anterior legislatura, varen passar 
d’un 1% d’endeutament a un quasi el 50%; que en els plens dels pressupostos dels 
anys 2007-2010 ja va deixar palesa que l’anterior govern ens portaria a l’abatiment, i 
que si el pacte del govern anterior no s’hagués trencat s´hagués col·locat en un 80% 
d’endeutament i finalitza apuntant que no coneix cap municipi que en un període de 
tres anys hagi augmentat tan l’endeutament.  
 
El Sr. Grau diu que estant parlant de factures pendents del 2011 per fer front a un 
endeutament de 211.000€ que no és una quantitat de diners elevada i pensa que això 
és una bona notícia per aquest Ajuntament. A continuació, sol·licita còpia dels 
informes d’Intervenció del deute que té l’Ajuntament de Cubelles.  
 
El Sr. Alamán s’ofereix a fer una còpia de l’informe on consta la relació certificada de 
les factures pendents.  
 
El Sr. Grau pregunta al Sr. Alamán si segueix realment convençut de que la situació 
econòmica en aquest Ajuntament és d’UVI; seguidament, proposa que es convoqui i 
es mantingui de manera permanent la Comissió Informativa de Serveis Econòmics per 
poder seguir col·laborant.  
 
El Sr. Alamán  explica que les primeres aportacions que podran fer els membres de 
l’oposició serà en els pressupostos de 2012 perquè puguin ser valorades i integrades 
en la mida possible.  Diu que crear un pressupost on l’oposició es va abstenir i no va 
votar en contra, és un primer assoliment.  A continuació,  contesta que la situació de 
l’Ajuntament no és d’UVI, ja que mantenen al dia els proveïdors i creditors, frenen 
l’endeutament i també faran inversions gràcies a l’eficiència de gestió.  
 
La Sra. Alcaldessa-presidenta diu que s’intenti cenyir el debat, ja que s’estan centrant 
en la relació certificada d’obligacions de pagament, d’acord amb els articles 2 i 3 del 
Reial Decret 4/2012, de 24 de febrer. Seguidament, destaca que  hi han moltes 
factures que no s’han inclòs i s’han retornat perquè no tenien el VIP favorable dels 
tècnics. 
  
El Sr. Écija insisteix que el que no s’està parlant és del balanç de la situació, ni del 
compte d’explotació, ni de l’acta de tresoreria, és a dir, de la liquidació.  
 
El Sr. Alamán diu que la liquidació del 2012 del primer exercici encara no està feta i 
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que s’estan barrejant temes; seguidament, convida la ciutadania al Departament 
d’Hisenda en relació a la liquidació del 2010 i també diu que hauria d’haver una 
Audiència Pública per parlar de la situació que es van trobar l’equip de govern a l’inici 
de la legislatura, al maig de 2011.  
 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats.  
 
3.-  DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA 
 
De conformitat amb el que estableix l’article 42 del Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es dóna compte al Ple de 
l’adopció dels següents Decrets de l’Alcaldia núm. 1059 a 1088 de 2011 i núm. 4 a 115 
de 2012 de la legislatura 2011-2015. 
 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats.  
 
4.-  DONAR COMPTE DELS TEMES DE PERSONAL 
 
De conformitat amb allò que disposa l’article 21.1 h) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, i l’article 291 del Decret legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril pel qual s’aprova la Llei municipal i de règim local de Catalunya, es dóna 
compte al Ple de l’adopció dels decrets de l’Alcaldia núms.1044/2011, 950/2011, 
1022/2011, 1040/2011, 1038/2011, pels quals es resol temes de personal.  

 
La Sra. Alcaldessa-presidenta explica que 9 de les 13 contractacions temporals o 
nomenaments interins provenen dels Plans d’Ocupació que es van aprovar recentment 
a finals del mes de desembre de la Generalitat de Catalunya. 
 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats.  
 
III. PART RESOLUTIVA 
 
ALCALDIA/PRESIDÈNCIA  
 
5.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTUALITZACIÓ DEL PLA BÀSIC 
D’ACTUACIÓ MUNICIPAL DE PROTECCIÓ CIVIL DE CUBELLES I DEL PLA 
D’ACTUACIÓ MUNICIPAL PER INUNDACIONS DE CUBELLES 
 
En data 27 de juliol de 2011 la Comissió de Protecció Civil de Catalunya va acordar 
l'homologació dels següents Plans de Protecció Civil del municipi de Cubelles: el Pla 
Bàsic d'actuació municipal i el Pla d'actuació municipal per inundacions. 
 
Vist els canvis produïts en els responsables polítics per a la Legislatura 2011-2015 a 
l'Ajuntament de Cubelles. 
 
Vist allò que disposa l'article 3, paràgraf primer,  del Decret 210/1999, de 27 de juliol, 
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pel qual s'aprova l'estructura del contingut  per a l'elaboració i l'homologació del plans 
de protecció civil municipals. 
 
Atesa l'actualització del contingut dels documents que formen part dels Plans 
anteriorment esmentats. 
 
Vist allò que disposa l'article 49 de la Llei de Bases de Règim Local. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència del Ple de la Corporació en virtut 
d'allò que disposa l'article 3, paràgraf segon, del Decret 210/1999, de 27 de juliol, pel 
qual s'aprova l'estructura del contingut  per a l'elaboració i l'homologació del plans de 
protecció civil municipals. 
 
La regidoria de prevenció de riscos informa a l'Alcaldia que l'organigrama municipal de 
l'emergència queda de la següent manera: 
 
Organigrama municipal de l’emergència 
 

Càrrec operatiu Càrrec habitual Nom 

Directora del Pla 
Municipal  

Alcaldessa MONICA MIQUEL I SERDÀ 

Coordinador de la 
emergència/Repr
esentant 
municipal al pla 
PROCICAT / 
Substitut del 
director del pla 

Regidor de 
Prevenció de 
Riscos 

PERE LLEÓ I GELABERT 

Cap del Gabinet 
d’Informació 

Cap de 
comunicació 

VICTOR LORA 

Cap del grup 
local d’ordre i 
d’avisos a la 
població 
/Substitut del 
Coordinador de 
l'emergència 

Inspector Policia 
Local 

DANIEL GUILLEM I PUIG 

 

Cap del grup 
local logístic i 
d’acollida  

Regidora-
Presidenta de 
l'Àrea d'Urbanisme 
i Planejament 

LÍDIA PÀMIES I ETAIX 
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Cap del grup 
local sanitari  

Regidor de Sanitat  JOSEP MARIA HUGUÉ I OLIVA 

Cap del subgrup 
local d’acollida. 

 

Regidor de 
Benestar Social  

JOSE MANUEL ARDILA I CONTRERAS 

Substituta del 
representant 
municipal al Pla 
PROCICAT  

Regidora 
d'Habitatge 

JUANA NAVARRETE JIMENEZ 

Substitut  
 del Cap del grup 
local d’ordre i 
d’avisos a la 
població  

Sotsinspector 
Policia Local 

JUAN LIÑAN 

Substitut del Cap 
del grup local 
logístic i 
d’acollida. 

Cap dels Serveis 
tècnics Municipals i 
Arquitecte tècnic 
municipal 

ABEL LORA 

Substitut del Cap 
del subgrup local 
d’acollida. 

Administrativa 
Serveis Socials 

NURIA FONT 

Substitut del Cap 
del Grup Local 
Sanitari 

Agent de la Policia 
Local 

ANTONIO MELENDEZ BARRIOS 

Substitut del Cap 
del Gabinet 
d’Informació 

Departament de 
comunicació 

ROGER MONTOLIU SANCHEZ 

Actuants de l 
grup logístic 

Oficial de primera 
de la brigada 
municipal 
 
 
Enginyer tècnic 
 
Inspector 
d'urbanisme/Substi
tut del Grup Local 
de Suport als 
Grups locals 
(GRC) 

FRANCISCO CALVO BORREGO 
 
 
 
 
ENRIC VALLDOSERA 
 
 
ANTONIO MATA 
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GRUP DE 
RISCOS DE 
CUBELLES 

President *** 

 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 13 de març de 2012. 
 
L'Alcaldia, en virtut d'allò que disposa l'article 48.2.a) de la Llei 4/1997, de 20 de maig, 
de protecció civil de Catalunya, proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent  

ACORD 
 
Primer.- Aprovar l'actualització del Pla Bàsic d'Actuació Municipal de Cubelles i del Pla 
d'Actuació Municipal per inundacions de Cubelles, quina documentació s'adjunta i que 
forma part del present  acord a tots els efectes. 
 
Segon.- Trametre l'actualització del Pla Bàsic i del PAM INUNCAT en la part que 
s’hagin adaptat o actualitzat a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya. 
 
Tercer.- Comunicar dit acord a la regidoria de Prevenció de Riscos, a la regidoria de 
Seguretat Ciutadana, a l'Alcaldia i notificar-lo a tot els interessats que apareguin en 
l'expedient. 
 
El Sr. Lleó explica la proposta. 
 
La Sra. Martínez diu que és una decisió de govern i que el seu vot serà d’abstenció. 
 
La Sra. Romero diu que també s’hi abstindran; afegeix que li sobta que la directora 
que sempre és l’Alcaldessa, és a dir, qui s’encarrega d’obrir una situació de risc passi 
com a coordinadora d’emergència i que el Cap de la Policia passi a una 4a posició, 
quan a la majoria de municipis té la 1a posició de l’organigrama. Tampoc entén perquè 
ha de posar Inspector de Policia i no Cap de la Policia; ni la categoria professional, és 
a dir, la feina que desenvolupa. 
 
La Sra. Alcaldessa-presidenta aclareix que el Cap de la Policia Local és l’argot 
correcte però el càrrec és d’Inspector de la Policia Local i que solament s’ha legalitzat 
perquè hi ha hagut un canvi de govern municipal. Afegeix que la directora d’aquest Pla 
municipal és ella, juntament amb el Regidoria d’Obres i Serveis. 
 
Es sotmet a votació la proposta, que s’aprova per 13 vots a favor (4 d’ICV-EUA, 4 
d´UC-Reagrupament, 3 del PPC i 2 de CIU), cap vot en contra i 4 abstencions (3 del 
PSC i 1 d´EC-FIC). 
 
6.- MANIFEST 8 DE MARÇ DE 2012 DEL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES 
 
Un any més, el dia 8 de març, les dones de tot el món sortim al carrer per 
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commemorar el Dia Internacional de les Dones. Un dia ple de reivindicacions i de 
milers de dones, moltes d’elles anònimes, van trencar esquemes i van transgredir els 
límits de les convencions socials, posant en qüestió la divisió entre l’àmbit privat i el 
públic, i desafiant l’imaginari masculí amb nous estils de ser dones. Totes aquestes 
passes no van ser fàcils, sinó que, ben al contrari, les protagonistes es van trobar amb 
la resistència de les seves parelles, de la seva família, de l'entorn social, i fins i tot, en 
ocasions, amb la represàlia política.  
 
La lluita de les dones durant aquells primers anys del segle XX no va ser només una 
lluita per la concessió del dret al vot, sinó que també va ser una lluita per a la igualtat, 
el respecte i la justícia. 
  
Per això avui, quan s’han complert 80 anys de l’accés de les dones al dret de vot, des 
de totes les administracions publiques del país volem, en primer lloc, recordar i retre 
homenatge a totes les dones que van defensar la instauració de la democràcia al 
nostre país i que es van comprometre en la construcció d’una societat on les dones 
poden exercir lliurement la seva participació directa en la vida pública, en igualtat amb 
els homes. Anys que ens ha permès dur a terme importants avenços en matèria 
d'igualtat, en els quals l'aportació de les dones ha estat decisiva. Com l'aprovació de la 
Llei per a la igualtat de dones i homes, o la Llei catalana del dret de les dones a 
eradicar la violència masclista. Però encara hem de seguir treballant perquè la igualtat 
sigui una pràctica present en les diferents manifestacions de la vida social i personal.  
 
Avui, quan el món es troba immers en una greu crisi econòmica, on les conseqüències 
han recaigut sobre les persones i col·lectius més vulnerables de la nostra societat, 
quan s’estan agreujant i incrementant les desigualtats socials, cal reivindicar, també, 
les polítiques d’igualtat de gènere com a instrument per continuar construint una 
societat basada en la cohesió, l’equitat i la justícia social. La igualtat de drets i fets 
entre dones i homes és una necessitat essencial en una societat democràtica 
moderna.  
 
Per això, és fonamental el treball de creació de nous models d’organització social i 
política, més flexibles, oberts i plurals, en què apareguin, com a elements rellevants 
amb igualtat i amb respecte, i construir així un nou model de ciutadania que garanteixi 
el reconeixement, l’apoderament i la participació activa de les dones. Un model de 
societat basada en la igualtat, l'equitat i la paritat, on és cabdal el compromís i la 
complicitat dels homes.  
 
Aquest és el gran repte que tenim al davant, i el volem assolir amb la col·laboració i la 
complicitat de totes les administracions, les institucions, els agents socials, i dels 
homes i les dones del nostre país, perquè només així és possible fer-lo realitat. 
 
La Sra. Alcaldessa-presidenta explica les actes que es van celebrar el 8 de març en 
motiu del dia internacional de la dona: A la plaça de la Vila es va llegir un manifest a 
les 12:00h del migdia amb els/les regidors/-es que van poder assistir. L’Associació 
Dones La Fita, l’Associació por Derecho Propio, Dones amb iniciativa i l’Associació La 
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Mar, al voltant del monument La Fita, van fer una sèrie d’actes; així com la inauguració 
de la ex-plaça dels bancs per dir-se plaça de La Fita. Conclou dient que el manifest ha 
estat consensuat per la Federació de Municipis de Catalunya. 
 
Es sotmet a votació la proposta, que s’aprova per la unanimitat dels membres de la 
Corporació.  
 
REGIDORIA DE COMERÇ 
 
7.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL REGLAMENT DEL MERCAT DE VENDA NO 
SEDENTÀRIA DE CUBELLES 
 
Vist que el reglament vigent que regula el mercat setmanal de venda no sedentària de 
Cubelles es va aprovar pel Ple de l’Ajuntament de Cubelles el 09 de juliol de 1991.  
 
Vist que la transposició de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de desembre de 2006, 
relativa als serveis en el mercat interior ha tingut com a conseqüència la modificació 
d’entre d’altres, diverses disposicions d’àmbit estatal, i autonòmic, relatives a 
l’ordenació del comerç interior i més concretament a les condicions per a exercir la 
venda no sedentària.   
 
Vist que el 07 d’octubre de 2010 va entrar en vigor el Decret Legislatiu 3/2010 de 05 
d’octubre, per l’adequació de normes amb rang de Llei a la Directiva de Servei. Aquest 
Decret Legislatiu modifica els articles 10,12,14 i 18 relatius a la venda no sedentària 
del Decret Legislatiu 1/1993, de 09 de març, sobre comerç interior i introdueix una 
Disposició Transitòria per a l’aplicació del nou contingut donat a l’article 10, respecte a 
les autoritzacions municipals. 
 
Vist que aquest article 10 introdueix un aspecte fonamental: Obliga als Ajuntaments a 
establir un procediment per a l’atorgament de les autoritzacions per a la venda no 
sedentària en règim de concurrència competitiva, que ha de ser públic, amb criteris 
clars, senzills, objectius i predictibles. 
 
Vist que el 27 de juliol de 2011 es publica la llei 07/2011 de mesures fiscals i 
financeres i a la Disposició Addicional Tretzena es modifica el Decret Legislatiu 
01/1993  concretament l’article 10  d’autorització dels Ajuntaments exposant entre 
d’altres: 
 
“2) Les ordenances municipals han de determinar els criteris d’atorgament de les 
autoritzacions” 
 
Vist que això implica que els Ajuntaments han d’adaptar les ordenances al nou marc 
normatiu. 
 
Vist que el reglament vigent es va aprovar fa mes de 20 anys i la normativa vigent així 
com la realitat actual,  el context econòmic i organitzatiu motiven l’actualització de la 
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regulació de la venda no sedentària al mercat de marxants de Cubelles.  
 
Vist que el projecte de reglament es fer-ne un de nou i derogar el vigent donat que 
canvia en la seva totalitat tant en forma com en contingut.  
 
Vist l’informe tècnic 16.19/2011 relatiu a l’aprovació del nou reglament de venda no 
sedentària de la tècnica de dinamització econòmica, on es presenta un esborrany de 
reglament així com un annex amb la configuració de les parades.  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 13 de març de 2012. 
 
Per tot això i en funció de les atribucions que m’han estat legalment conferides 
proposo al ple l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 

Primer.- Aprovar inicialment el reglament del mercat de venda no sedentària  que 
defineix i regula el règim de prestació del servei que s´adjunta com annex al present 
acord formant-ne part a tots els efectes. 
 
Segon.- Aprovar inicialment l’annex del reglament amb la configuració de les parades 
que s’adjunta com annex al present acord formant-ne part a tots els efectes 
 
Tercer.- Obrir període d’informació pública de l’expedient pel termini de trenta dies, 
mitjançant anuncis al Butlletí Oficial de la província, el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i al tauler d’anuncis de la Corporació, durant els quals es podran presentar 
reclamacions i/o suggeriments. 
 
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions 
i/o suggeriments, els acords adoptats es consideraran definitivament aprovats sense 
necessitat d’acord exprés.   
 
Quart.- Comunicar el present a la Regidoria de Comerç, la Oficina de Participació 
Ciutadana, el Departament de Comunicació, al departament de Tresoreria Intervenció i  
als serveis administratius de la corporació als efectes corresponents.” 
 
La Sra. Fonoll exposa els principals canvis del nou reglament, destacant que 
l’adquisició de les parades es farà per concurs públic; que es podrà traspassar la 
parada a un tercer, encara que no sigui membre de la família, i que la durada de la 
concessió serà de 15 anys. Explica que l’actual reglament revoca l’antic, aprovat l’any 
1991, i que tenien temps d’aprovar el nou fins l’any 2014 segons la Llei de 29 de 
desembre de 2011. Seguidament, explica que actualment hi ha 65 parades ocupades i 
12 de vacants, i que s’ha creat la figura de mitjancer per facilitar la tasca als paradistes 
de desplaçament i no col·lapsar l’oficina de comerç.  
 
La Sra. Martínez recorda que ja van demanar a la comissió informativa que es tingués 
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en compte les característiques especials que té el mercat de Cubelles, ja que al ser 
una plaça tancada i no un carrer, els paradistes que necessitin tenir a prop els vehicles 
per realitzar la càrrega i descàrrega dels seus productes, poden tenir dificultats. També 
diu que l’article segon s’hauria d’adaptar a la nova situació i entenen que no hi ha cap 
impediment de portar-ho al següent ple per aprovar-ho. Demana que es tingui present 
per fer-ho ràpid i estigui aprovat tant el reglament d’ús com el l’ordenança de 
pagament. No obstant, diu que el seu vot serà a favor. 
 
La Sra. Fonoll aclareix que els paradistes de fruita són els únics que deixen el camió 
fora de plaça, però que ho tindran en compte. 
 
La Sra. Romero manifesta que els hagués agradat participar en l´elaboració d’aquest 
reglament. 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Lleó. 
 
Seguidament, la Sra. Romero  explica que en l’anterior legislatura van iniciar un estudi 
a través de la Diputació dels mercadals; considera que aquest reglament té unes 
sancions pecuniàries molt elevades i que seria convenient informar a les persones que 
volguessin optar per una parada. Conclou dient que el seu vot serà d’abstenció perquè 
no hi han participat. 
 
La Sra. Alcaldessa-presidenta aclareix que a partir de la transposició de la directiva de 
serveis de 2006 va haver un canvi de mercat interior i que ha repercutit en els mercats, 
tant a nivell autonòmic com estatal; destaca que solament han aplicat la normativa i 
que per tant tots els ajuntaments d’Espanya i Catalunya s’han adaptat a aquest marc. 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Lleó. 
 
La Sra. Cuadra explica que la modificació del reglament és necessària i que el seu vot 
serà a favor. Destaca que s’ha de fer un seguiment del compliment de les obligacions 
que se´n deriven, a través de les persones designades, com la policia local i inspecció 
sanitària, ja que sinó no tindria sentit l’aprovació d’aquest reglament. 
 
La Sra. Fonoll explica que tenen previst posar un Inspector de la Policia de la plantilla 
de l’Ajuntament cada divendres.   
 
Es sotmet a votació la proposta, que s’aprova per 14 vots a favor (4 d’ICV-EUA, 4 
d´UC-Reagrupament, 3 del PPC, 2 de CIU i 1 d´EC-FIC), cap vot en contra i 3 
abstencions (3 del PSC). 
 
REGIDORIA D’HISENDA LOCAL  
 
8.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’EXTINCIÓ DE LA CONCESSIÓ 
ADMINISTRATIVA DE L’ÚS PRIVATIU DELS TERRENYS DE DOMINI PÚBLIC  
MUNICIPAL PER A LA INSTAL·LACIÓ D’UN COMPLEX MIXT ESPORTIU I 



Exp. 1.2.1.1  03/12 

  Legislatura 2011-2015 
 

 

 
 

13 

 

 

 

 

HOTELER AL MUNICIPI DE CUBELLES ADJUDICAT A L’EMPRESA BELSAR 
SPORT, SL 
 
El Ple de l´Ajuntament de Cubelles, en sessió extraordinària de data 23 de maig de 
2006 acordà l’adjudicació del contracte per a la redacció del projecte per la 
construcció, explotació i gestió d’un equipament esportiu i hoteler a Cubelles,  així com 
la concessió de l’ús privatiu dels terrenys del domini públic municipal, de 22.900 m2 de 
superfície, qualificats com equipament col·lectiu (clau C), situats a l’illa delimitada pels 
carrers Pompeu Fabra, Pla de Sant Pere, Jaume I y Priorat de Sant Pere, en el sector 
Mota de Sant Pere, del municipi de Cubelles, per la instal·lació d’un complex mixt de 
caràcter esportiu i hoteler, a favor de l’empresa BELSAR SPORT, SL., CIF B63622997 
per un import de vint-i-un milions seixanta mil quatre-cents tretze euros (21.060.413 €). 
 
El Ple de l´Ajuntament de Cubelles, en sessió ordinària de data 21 d´abril de 2008 va 
aprovar definitivament el Projecte bàsic i executiu del complex mixt de caràcter 
esportiu i hoteler i el pavelló poliesportiu cobert de caràcter polivalent al terme 
municipal de Cubelles, amb un pressupost total d’execució per contracte de trenta-cinc 
milions cinc-cents trenta-quatre mil cent seixanta euros i seixanta cèntims 
35.534.160,60 €, IVA inclòs (16%). 
 
Segons el previst a les clàusules 23.A.2 i C.2 i 38.1 del Plecs de clàusules 
administratives particulars el concessionari disposava de 36 mesos, comptats des la 
comprovació del replanteig, per a l´execució de les obres del complex mixt, i 18 mesos 
per a la realització de les obres del pavelló poliesportiu, segons les clàusules 22.4, 
23.A.2 i C.2 i 38.2 dels esmentats plecs. 
 
L´informe de l´arquitecte municipal núm. 32/11, de 6 de juny, referent a les condicions 
establertes al contracte  de concessió ja que no s´han començat les esmentades 
obres. 
 
A l´esmenat informe també es posa de manifest l´incompliment de termini per a dur a 
terme el pavelló polivalent (18 mesos des del 23 de maig de 2008), que hauria d´haver 
estat acabat el 23 de novembre de 2009, segons el previst a les clàusules 22.4, 23.A.2 
i C.2 i 38.2 del plec de clàusules administratives particulars, i que s´ha produït una 
suspensió de les obres per un període superior a 30 dies (des del 24 de febrer de 
2009), a banda d’un deteriorament dels espais i instal·lacions públiques (sala 
multiusos), amb incompliment de l´obligació recollida a la clàusula 23.B.2 del PCAP. 
 
En l´informe de la Secretària General núm. 14/11, de 6 de juliol, s´analitzen els 
incompliments posats de manifest per l´arquitecte, en  relació al plec de clàusules 
administratives particulars i plec de prescripcions tècniques, i es conclou indicant 
l’existència de causes que motiven l´extinció de la concessió per incompliment 
culpable del concessionari, i s´hi indica el procediment legal que cal seguir per a dur a 
terme aquesta extinció:  
 
Mitjançant Decret de l´Alcaldia núm. 649/11, de 11 de juliol s´incoa expedient 
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administratiu per acordar, si s´escau, l´extinció de la concessió de referència i es dóna 
tràmit d´audiència al concessionari (BELSAR SPORT, S.L.) i a l´avalista (BBVA). 
 
En data 18 d’agost de 2011 amb numero de registre d’entrada 2011/9809 BELSAR 
SPORT, SL, presenta escrit d’al·legacions on s’indica: 
 

 Que la crisi econòmica mundial ha estat afectant els terminis acordats amb 
l’Ajuntament per a la realització del centre Esportiu i Hoteler. 

 Que estan planejant emprendre el treball de l’empresa constructora i que estan 
en disposició de realitzar els pagaments per que es pugui continuar amb la 
construcció del pavelló poliesportiu. 

 Finalment, per tot l’exposat, sol·liciten una pròrroga del termini de la concessió. 
  

L’informe de la Secretària General núm. 19/11 de data 22 d’agost de 2011 conclou 
indicant que les al·legacions presentades per BELSAR SPORT, SL. no desvirtuen la 
concurrència de causes que motiven l’extinció de la concessió, per la qual cosa 
procedeix la continuació de l´expedient. 
  
L’informe de l’arquitecte municipal núm. 48/11, de data  9 de setembre de 2011 realitza 
una valoració econòmica dels perjudicis causats a l’administració per l’incompliment 
del contractista, en que el valor dels danys imputables per incompliment del contracte 
per part del concessionari, en la hipòtesi que preveu que la sala multiusos es troba en 
situació de runa econòmica, s’estableix en 1.515.947,74 € 
 
Atès que aquests danys i perjudicis causats a l´Ajuntament posats de manifest i 
quantificats en  informe de l´arquitecte municipal núm. 48/11 porten com a 
conseqüència la necessitat d´incautar la garantia dipositada per BELSAR SPORT, 
S.L.,  ja que l´objecte de la mateixa és garantir el compliment de les seves obligacions 
contractuals així com la d´indemnitzar en cas (com el present) en que s´han produït 
danys  i perjudicis a l´Administració; 
 
Vist l’informe de la Interventora municipal, núm. 29/11 de 13 de setembre de 2011. 
 
Atès que un cop aprovada l’extinció de la concessió per part de l’òrgan de contractació 
es procedirà a la fase de liquidació del contracte. 
 
Vist el Dictamen favorable núm. 16/12 de data 2 de febrer de 2012 emès per la 
Comissió Jurídica Assessora que estableix que concorren les causes de resolució 
contractual imputables al incompliment culpable del contractista per la qual cosa cal 
confiscar la garantia  sens perjudici de la indemnització que sigui procedent per raó 
dels danys i perjudicis que s’hagin pogut produir.  
 
Vist el Decret de l’Alcaldia núm. 610/2011 de data 28 de juny de 2011 que resol la 
delegació de competències en matèria dels expedients de contractació a favor del 
Regidor d’Hisenda Local;  
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Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de data 13 de març de 2012, es 
proposen al Ple municipal l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- DESESTIMAR les al·legacions presentades per l’empresa BELSAR SPORT, 
SL donat que no desvirtuen la concurrència de causes que motiven l’extinció de la 
concessió administrativa de l’ús privatiu dels terrenys de domini públic  municipal per a 
la instal·lació d’un complex mixt esportiu i hoteler al municipi de Cubelles. 
 
Segon.-  EXTINGIR la concessió administrativa de l’ús privatiu dels terrenys de domini 
públic  municipal per a la instal·lació d’un complex mixt esportiu i hoteler al municipi de 
Cubelles concedit a favor de BELSAR SPORT, S.L. per incompliment culpable del 
concessionari.  
 
Tercer.- INICIAR el procediment corresponent per a fer efectiva la liquidació del 
contracte essent procedent la incautació de la garantia definitiva del contracte de 
conformitat al dictamen favorable de la Comissió Jurídica Assessora.  
 
Quart.- NOTIFICAR el present acord a BELSAR SPORT, SL, al BANCO BILBAO 
VIZCAYA ARGENTARIA, SA als efecte oportuns. 
 
Cinquè.- COMUNICAR el present acord als Departaments d’Intervenció, Tresoreria, 
als Serveis Tècnics Municipals, a la Regidoria d’Esports,  i al Servei de Contractació i 
Gestió Administrativa als efectes corresponents.” 
 
La Sra. Alcaldessa-presidenta diu que els punts núm. 8 i 9 es faran de manera 
conjunta però les votacions s’han de fer per separat. 
 
El Sr. Alamán, quant a l’extinció de la concessió administrativa, explica que la 
Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya emet Dictamen favorable 
núm. 16/2012; quant a la proposta de la liquidació, és a dir, la quantia dels danys i 
perjudicis provocats al municipi per import d´1.515.947,74€, explica que després d’una 
audiència de 10 dies hàbils l´ajuntament procedirà a confiscar la garantia per aval del 
“Banco Bilbao Vizcaya” de 1.206.859,82€ i posteriorment es procedirà a la reclamació 
total de la quantia a l’empresa Belsar Sport. 
 
La Sra. Martínez diu que les declaracions de l’Alcaldessa al Canal Blau el passat dia 
21 d’octubre són inadmissibles, ja que va qualificar d’èxit que el projecte del complex 
mixt esportiu i hoteler no pogués tirar endavant. Afegeix que l’Alcaldessa no pot 
desprestigiar cap projecte, sempre que sigui beneficiós pel municipi. També diu que 
pensen que tots els projectes que no són de collita pròpia, és a dir, que no són del 
grup d’ICV, els obstaculitzen políticament; tot i que els projectes disposin de tots els 
informes favorables. Explica que quan una empresa perd aquest capital i un poble 
perd un projecte com l’esmentat no es pot qualificar d’èxit per ningú. Conclou dient que 
el seu vot serà a favor, per recuperar l’aval. 
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La Sra. Cuadra explica que és evident que la crisi econòmica ha afectat a l’empresa 
del projecte hoteler mixt esportiu; un projecte  el que el seu grup sempre van creure i al 
que van donar suport, per dinamitzar el turisme i l’esport a Cubelles i donar conèixer el 
municipi fora de l’Estat, creat nous llocs de treball, un gimnàs i una piscina coberta...  
continua dient que la recuperació d’aquest aval permetrà acabar el segon poliesportiu, 
crear o no una piscina coberta, i  millorar les instal·lacions esportives, ja que d’aquesta 
manera es donaria la raó a totes les persones que un dia van creure en aquest 
projecte. Conclou dient que el seu vot serà a favor tan en el punt núm. 8 com en el 
punt núm. 9. 
 
La Sra. Romero explica que aquest projecte ja es va iniciar en l’anterior legislatura i 
que van treballar moltíssim amb molta il·lusió amb els diferents grups polítics per 
obtenir el màxim de garanties pel municipi de Cubelles. Seguidament, comenta que 
l’empresa Belsar Sport va tenir problemes de viabilitat, als que es va d’afegir la 
important crisi econòmica que va afectar els terminis per la realització del centre 
esportiu i hoteler, i també el treball de l’empresa constructora; afegeix que l’empresa 
Belsar Sport va demanar una pròrroga de la concessió per tot l’exposat i que mai van 
perdre la il·lusió de que el projecte es fes realitat; tanmateix el Departament de Serveis 
Tècnics com altres departaments administratius també han fet tot el possible per tirar-
ho endavant.  
 
A continuació, la Sra. Romero considera que això no és una bona notícia pel municipi 
de Cubelles, ja que creia en ell i hagués aportat una sèrie d’equipaments esportius 
com és una piscina olímpica. Conclou demanant que s’acabi la construcció del pavelló 
i es faci una piscina coberta; i que el seu vot serà a favor, ja que seran ingressos per a 
l’Ajuntament. 
 
La Sra. Alcaldessa-presidenta explica que tot aquest procés va començar l’any 2005 
mitjançant un concurs que va quedar desert, ja que solament es va presentar una 
empresa; que era l’única empresa licitadora que va presentar la garantia fora de 
termini i es va haver d’obrir un nou procediment de licitació, i que els tres grups que 
avui estan a l’oposició van votar a favor, és a dir, EC-FIC, PSC i CIU. Continua indicant 
que els únics grups que van presentar al·legacions van ser ICV i ERC, que en aquells 
moments també estava al govern; que tot això va comportar trencaments de govern 
tant en el període 2003-2007 com en el període 2007-2011.  
 
La Sra. Alcaldessa-presidenta segueix dient que el grup que anteriorment governava 
va dir que es crearien 100 llocs de treball amb aquest projecte però els grups d’ICV i 
ERC sabien que el projecte no tiraria endavant. Explica que van haver dos plens 
extraordinaris, un de data 23 de maig de 2006 i un altre de data 18 de maig de 2007; 
aquest últim una setmana abans de les eleccions, on van aprovar el projecte bàsic del 
complex mixt de caràcter esportiu i hoteler i el pavelló esportiu de caràcter polivalent; 
que el grup d’ICV va demanar que es quedés sobre la taula perquè pensaven que no 
tindria continuïtat, i que això els ha portat a tenir credibilitat i a guanyar les eleccions 
de l’any 2011.  
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Seguidament, la Sra. Alcaldessa-presidenta insisteix que es poden llegir les diferents 
intervencions dels grups als plens esmentats, ja que estan penjats a la web municipal. 
Explica que el primer que fa l’actual govern, al juny del 2011, és tirar endavant aquest 
tema i que la Comissió Jurídica Assessora els ha donat la raó. A continuació la Sra. 
Alcaldessa-presidenta diu literalment: “Només faltaria que votéssiu en contra perquè jo 
diria que per la porta ja no sortiu”. 
 
El Sr. Grau diu que aquí venen per confrontar idees i punts de vista i no les persones. 
A continuació exposa que sempre ha reclamat dues qüestions: que el procediment fos 
políticament i administrativament impecable, i que es fes en un procés de consens de 
totes les forces polítiques, encara que no ha estat així. Manifesta que tots els partits 
van defensar el que creien, però que això és legítim i això és la democràcia en 
qualsevol projecte que hi hagi. 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Alamán. 
 
A continuació, el Sr. Grau proposa, en primer lloc, decidir si es fa un segon pavelló o 
una piscina coberta, i la segona opció - diu - seria mantenir l’aposta de la piscina 
municipal coberta dintre del recinte esportiu o en el lloc que hi ha la sala multiusos com 
una mostra o exemple d’aquest debat entre partits polítics. 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Alamán. 
 
El Sr. Grau explica que l’informe d’Intervenció va donar diverses xifres: 1.200.000€ 
com aval, 300.000€ per danys i perjudicis, però el que no li queda clar la quantia de la 
part del cànon, ja que pensa que el valor de la reclamació pot ser superior. 
 
La Sra. Alcaldessa-presidenta clarifica que estan aprovant el tema de l’aval i la 
incautació de la garantia i convida al Sr. Grau a parlar d’aquestes qüestions amb el 
regidor d’hisenda, al Departament de Serveis Econòmics de l’Ajuntament. Afegeix que 
en el Ple municipal, de  23 de maig de 2006, el grup d’ICV on formava part el Sr. Grau 
va dir: “Des del principi ens hem mantingut al marge d’aquest projecte i no hem 
participat en les successives meses de contractació ni en anteriors plens extraordinaris 
que tenien com a únic punt la possible adjudicació d’un complex mixt esportiu i 
hoteler”. Conclou dient que el seu grup va defensar, en tots els seus programes, el 
tema de la piscina, encara que no olímpica, ja que creien que no era necessària pel 
municipi.  
 
La Sra. Martínez insisteix que les declaracions que va fer la Sra. Alcaldessa com 
convidada al Canal Blau el passat 21 d’octubre de 2011 van ser desencertades, 
inadmissibles i intolerables, i que porta 8 anys obstaculitzant aquest projecte, ja que no 
és de collita pròpia. A continuació pregunta a l’Alcaldessa si sap quins són els motius 
que van ocasionar els trencaments de govern, si ella no en formava part en aquells 
moments,  i que li sobta que digui que fa 8 anys ja sabia que aquest projecte no es 
duria a terme, quan encara no havia sorgit la crisi econòmica.  Conclou demanant que 
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no torni a repetir que això és un èxit, ja que no ha estat un èxit per ningú. 
 
La Sra. Alcaldessa-presidenta repeteix que la credibilitat d’ICV-EUiA ha estat un èxit i 
insisteix que això és un èxit, ja que sabien que aquest projecte no es duria a terme. 
També agraeix molt sincerament a la Generalitat de Catalunya a través de la Comissió 
Jurídica Assessora que hagin respòs i hagin fet tan aviat el procediment; tanmateix 
creu que els ciutadans i ciutadanes també agrairan que els diners que recuperin formin 
part de les arques municipals.  
 
La Sra. Romero aclareix que en el període 2003-2007 quan el seu grup governava, el 
projecte inicial va ser tot modificat per la participació de tots els grups polítics, de 
manera que el projecte final contemplava una piscina per nadons i discapacitats, inclòs 
una piscina olímpica. Destaca que entre la crisi econòmica i tot allò que es va 
demanar, va resultar un projecte inviable, i conclou dient que no va mancar el 
procediment administratiu, sinó que es va caducar i l’actual equip de govern el que ha 
fet es reiniciar-ho.  
 
El Sr. Alamán explica que s’estan confonent la idea del complex mixt hoteler i el que 
avui s’està portant aquí, com a resolució; diu que com a concepte comparteix l´exposat 
per la Sra. Romero, ja que pel PPC era una boníssima obra, i que també està a favor 
de les declaracions de la Sra. Alcaldessa quan diu que era una idea il·lusa, com el 
temps ha donat la raó. Explica que s’està parlant d’un contracte que s’hauria d’haver 
començat el dia 23 de maig del 2008 i que en un període de 3 anys s’hauria d’haver 
acabat la construcció del complex mixt hoteler i en 18 mesos la del pavelló, però el 
maig del 2011 les obres del complex encara no s’havien iniciat, i que la Comissió 
Jurídica Assessora ha fet un dictamen a favor de la resolució. 
 
La Sra. Alcaldessa-presidenta diu que els ciutadans han d’estar contents, ja que la 
valoració econòmica dels perjudicis causats a l’administració per incompliment del 
contracte, en la hipòtesis que preveu que la sala multiusos es troba en situació de 
ruïna econòmica, s’estableix en 1.515.947,74€. 
 
Es sotmet a votació la proposta, que s’aprova per la unanimitat dels membres de la 
Corporació.  
 
9.-  APROVACIÓ, SI S’ESCAU,  DE  LIQUIDACIÓ DEL CONTRACTE DE LA 
CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE L’ÚS PRIVATIU DELS TERRENYS DE DOMINI 
PÚBLIC  MUNICIPAL PER A LA INSTAL·LACIÓ D’UN COMPLEX MIXT ESPORTIU 
I HOTELER AL MUNICIPI DE CUBELLES 
 
El Ple de l´Ajuntament de Cubelles, acorda l’extinció del contracte per a la redacció del 
projecte per la construcció, explotació i gestió d’un equipament esportiu i hoteler a 
Cubelles,  així com la concessió de l’ús privatiu dels terrenys del domini públic 
municipal, de 22.900 m2 de superfície, qualificats com equipament col·lectiu (clau C), 
situats a l’illa delimitada pels carrers Pompeu Fabra, Pla de Sant Pere, Jaume I y 
Priorat de Sant Pere, en el sector Mota de Sant Pere, del municipi de Cubelles, per la 
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instal·lació d’un complex mixt de caràcter esportiu i hoteler, a favor de l’empresa 
BELSAR SPORT, SL., CIF B63622997 . 
 
Vist l´informe de l´arquitecte municipal núm. 32/11, de 6 de juny, referent a les 
condicions establertes al contracte  de concessió ja que no s´han començat les 
esmentades obres. 
 
A l´esmenat informe també es posa de manifest l´incompliment de termini per a dur a 
terme el pavelló polivalent (18 mesos des del 23 de maig de 2008), que hauria d´haver 
estat acabat el 23 de novembre de 2009, segons el previst a les clàusules 22.4, 23.A.2 
i C.2 i 38.2 del plec de clàusules administratives particulars, i que s´ha produït una 
suspensió de les obres per un període superior a 30 dies (des del 24 de febrer de 
2009), a banda d’un deteriorament dels espais i instal·lacions públiques (sala 
multiusos), amb incompliment de l´obligació recollida a la clàusula 23.B.2 del PCAP. 
 
Vist l´informe de la Secretària General núm. 14/11, de 6 de juliol, s´analitzen els 
incompliments posats de manifest per l´arquitecte, en  relació al plec de clàusules 
administratives particulars i plec de prescripcions tècniques, i es conclou indicant 
l’existència de causes que motiven l´extinció de la concessió per incompliment 
culpable del concessionari, i s´hi indica el procediment legal que cal seguir per a dur a 
terme aquesta extinció.  
 
L’informe de l’arquitecte municipal núm. 48/11, de data  9 de setembre de 2011 realitza 
una valoració econòmica dels perjudicis causats a l’administració per l’incompliment 
del contractista, en que el valor dels danys imputables per incompliment del contracte 
per part del concessionari, en la hipòtesi que preveu que la sala multiusos es troba en 
situació de runa econòmica, s’estableix en 1.515.947,74 € 
 
Atès que aquests danys i perjudicis causats a l´Ajuntament posats de manifest i 
quantificats en  informe de l´arquitecte municipal núm. 48/11 porten com a 
conseqüència la necessitat d´incautar la garantia dipositada per BELSAR SPORT, 
S.L.,  ja que l´objecte de la mateixa és garantir el compliment de les seves obligacions 
contractuals així com la d´indemnitzar en cas (com el present) en que s´han produït 
danys  i perjudicis a l´Administració; 
 
Vist l’informe de la Interventora municipal, núm. 29/11 de 13 de setembre de 2011. 
 
Vist el Dictamen favorable núm. 16/12 de data 2 de febrer de 2012 emès per la 
Comissió Jurídica Assessora. 
 
Vist l’acord de resolució de la concessió i la conseqüent incoació del procediment de 
liquidació del contracte adoptada pel Ple de la Corporació. 
  
Vist el Decret de l’Alcaldia núm. 610/2011 de data 28 de juny de 2011 que resol la 
delegació de competències en matèria dels expedients de contractació a favor del 
Regidor d’Hisenda Local; 
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Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de data 13 de març de 2012, es 
proposen al Ple municipal l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer- APROVAR la liquidació del contracte i la valoració  dels danys i perjudicis 
ocasionats a l’administració i establir la quantia en un import de 1.515.947,74€ segons 
els càlculs efectuats a l’informe tècnic núm. 48/11 de data 9 de setembre de 2011 
emès per l’arquitecte municipal  
 
Segon.- DONAR trasllat al concessionari dels informes de la Secretària General núm. 
14/11, de 6 de juliol, de l’arquitecte municipal núm. 48/11, de data  9 de setembre de 
2011 i  l’informe de la Interventora municipal, núm. 29/11 de 13 de setembre de 2011, 
segons indicacions de la Comissió Jurídica Assessora.  
 
Tercer.-  CONCEDIR un termini D'AUDIÈNCIA I VISTA,  DE DEU DIES HÀBILS a 
l’empresa BELSAR SPORT SL,  i a l’entitat financera que va avalar la garantia 
definitiva del contracte, BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., durant el qual 
podran consultar de nou l´expedient i formular les al·legacions que considerin 
oportunes. 
 
Quart.- Transcorregut el període establert d’audiència i vista sense que s’hagin 
presentat al·legacions, INCAUTAR la garantia definitiva del contracte per import de 
1.206.859,82 € en concepte de part dels danys i perjudicis que ha provocat a 
l’Administració l’incompliment del contracte i conseqüentment iniciar el procediment 
per a l’execució de la mateixa.  
 
Cinquè.- ESTABLIR el termini per efectuar l’ingrés en període voluntari del saldo 
resultant a favor de la Corporació per import de 309.087,92 € de la següent manera: 
 
Termini per efectuar l’ingrés en període voluntari: 
 
Segons l’article 62.2 de la Llei 58/2003, general tributària, de 17 de desembre: 
 

a) Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, 
des de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o, si 
aquest no fos hàbil, fins a l’immediat hàbil següent. 
 

b) Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i l’últim de cada 
mes, des de la data de recepció de la notificació fins al dia cinc del segon mes 
posterior o, si aquest no fos hàbil, fins a l’immediat hàbil següent. 

 
Forma de pagament: 
 

a) En metàl·lic en qualsevol oficina de Caixa Penedès, mitjançant ingrés en el 
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compte 2081 0027 46 3110000075 fent constar les dades de l’interessat i 
concepte que s’ingressa. 

b) Mitjançant transferència bancària al compte abans indicat, fent constar la 
referència que consta a la liquidació, nom i cognoms de l’obligat al pagament i 
NIF/CIF. 

 
Sisè.- ADVERTIR que el venciment del termini d’ingrés en període voluntari, sense 
haver satisfet el deute, determinarà l’inici del procediment de constrenyiment, la 
meritació del recàrrec de constrenyiment i dels interessos de demora, d’acord amb allò 
disposat en els articles 161 de la Llei General Tributària, i en els articles 68 i següents 
del Reglament General de Recaptació (RD 939/2005, de 29 de juliol). 
 
Setè.- INSTAR a Tresoreria de la Corporació per a l’execució del present acord i la 
gestió de l’expedient de pagament corresponent 
 
Vuitè.- NOTIFICAR el present acord a BELSAR SPORT, SL, al BANCO BILBAO 
VIZCAYA ARGENTARIA, SA als efecte oportuns. 
 
Novè.- COMUNICAR el present acord als Departaments d’Intervenció, Tresoreria, als 
Serveis Tècnics Municipals, a la Regidoria d’Esports,  i al Servei de Contractació i 
Gestió Administrativa als efectes corresponents. 
 
Es sotmet a votació la proposta, que s’aprova per la unanimitat dels membres de la 
Corporació.  
 
En aquests moments s’absenta de la sessió la Sra. Romero.  
 
REGIDORIA D’URBANISME  
 
10.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S’ESCAU, DEL NOMENCLÀTOR DELS 
CARRERS CORRESPONENTS AL SECTOR DISSEMINATS ESTORERES. 
 
La Junta de Govern Local, reunida en sessió extraordinària el 30 de desembre de 
2008, per unanimitat dels membres assistents, acordà aprovar inicialment el Pla 
Parcial Urbanístic Les Estoreres.  
 
L’informe de la Direcció General de Promoció de l'Habitatge, de caràcter desfavorable, 
que obligava al compliment de la Llei 3/2009, del 10 de març, de regularització i millora 
d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics, en l’aspecte relatiu a la reserva de sòl per a 
la creació d’habitatge en règim de protecció pública, comportar la paralització del 
desenvolupament d’aquest planejament derivat que haurà d’ésser inclòs a la revisió 
del POUM.  
 
Vista la queixes i problemàtica dels veïns del sector denominat Disseminats Estoreres 
per la no oficialitat dels noms del seu àmbit i les demandes per tal que l’Ajuntament 
aprovi el nomenclàtor de carrers de dit sector, d’acord amb la documentació gràfica 
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elaborada pels serveis tècnics municipals. 
 
Vistos els acords del Ple municipal de data 17 de juliol de 2006 d’aprovació 
provisionalment del nomenclàtor dels sectors disseminats Ricreu i Corral d’en Tort. 
 
Atès la consolidació d’habitatges d’aquesta zona i considerant que és necessari donar 
noms als diversos carrers que la formen a fi d’evitar confusions a les persones i 
organismes oficials; 
 
Atès que aquest sector està en fase de legalització, i que l’acord que es proposa té 
caràcter provisional, fins a l’aprovació del nou POUM, sense que aquest fet impliqui el 
reconeixement de cap situació irregular; 
 
Vistos els articles 22.2.p) i 47.3.i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local i l’article 52.2.r) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 13 de març de 2012, aquesta 
regidoria proposa al Ple l’adopció dels següents: 
 

ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la nomenclatura dels carrers i vials del sector 
disseminat Les Estoreres amb els següents noms d’acord amb el plànol elaborat pels 
Serveis Tècnics Municipals. 
 
CARRER ANETO: correspon al vial assenyalat al Plànol nomenclàtor provisional 

de vials Les Estoreres. 
CARRER COLOMERS: correspon al vial assenyalat al Plànol nomenclàtor 

provisional de vials Les Estoreres. 
CARRER CADÍ: correspon al vial assenyalat al Plànol nomenclàtor provisional de 

vials Les Estoreres. 
CARRER CANIGÓ: correspon al vial assenyalat al Plànol nomenclàtor provisional 

de vials Les Estoreres. 
CARRER MIRAMAR: correspon al vial assenyalat al Plànol nomenclàtor 

provisional de vials Les Estoreres. 
CARRER MONCAYO: correspon al vial assenyalat al Plànol nomenclàtor 

provisional de vials Les Estoreres. 
CARRER MONTARDO: correspon al vial assenyalat al Plànol nomenclàtor 

provisional de vials Les Estoreres. 
CARRER MONTSEC: correspon al vial assenyalat al Plànol nomenclàtor 

provisional de vials Les Estoreres. 
CARRER MONTSENY: correspon al vial assenyalat al Plànol nomenclàtor 

provisional de vials Les Estoreres. 
CARRER PEDRAFORCA: correspon al vial assenyalat al Plànol nomenclàtor 

provisional de vials Les Estoreres. 
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CARRER PENYALARA: correspon al vial assenyalat al Plànol nomenclàtor 
provisional de vials Les Estoreres. 

CARRER PRADES: correspon al vial assenyalat al Plànol nomenclàtor provisional 
de vials Les Estoreres. 

CARRER TEIDE: correspon al vial assenyalat al Plànol nomenclàtor provisional de 
vials Les Estoreres. 

CARRER VELETA: correspon al vial assenyalat al Plànol nomenclàtor provisional 
de vials Les Estoreres. 

 
Segon.- Incorporar com a annex del present acord, formant-ne part d’aquest a tots els 
efectes el plànol “Nomenclàtor provisional de vials a l’àmbit, Sector Disseminat Les 
Estoreres”. 
 
Tercer.- Advertir que aquest acord s’adopta de forma provisional fins l’aprovació 
definitiva del Pla parcial urbanístic d’aquest sector, moment en el qual l’Ajuntament en 
Ple procedirà a posar el noms dels carrers amb caràcter definitiu. 
 
Conseqüentment, un eventual canvi o modificació, tant del traçat dels carrers, a través 
del corresponent instrument urbanístic, com de la nomenclatura dels mateixos, 
respecte a l’aprovada a través d’aquest acte de forma provisional, no generarà, en cap 
cas, cap mena de dret a favor dels veïns o de terceres persones. 
 
Aquest acord provisional no implica, en cap cas, el reconeixement de cap situació 
irregular, ni molt menys la legalització de les mateixes, ni genera cap tipus de dret de 
cap mena a favor dels veïns o de tercers. 
 
Quart.- Notificar aquest acord a l’INE, al representat del servei de correus a Cubelles i 
a l’Associació de veïns d’Estoreres. 
 
Cinquè.- Comunicar-ho a l’Oficina del Cadastre Municipal, als Serveis Tècnics 
Municipals i demés departaments municipals que en tinguin relació. 
 
La Sra. Pàmies explica que aquesta petició l’ha realitzada l’Associació de Veïns de Les 
Estoreres degut a la problemàtica que tenen a l’hora d’identificar els carrers del seu 
sector.  
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió la Sra. Romero. 
 
Es sotmet a votació la proposta, que s’aprova per la unanimitat dels membres de la 
Corporació.  
 
11. ALTRES TEMES 
 
No n’hi ha. 
 
IV. PART DE CONTROL 
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12. MOCIONS  
 
12.1.- MOCIÓ EN CONTRA DE LA REFORMA LABORAL IMPOSADA PEL 
GOVERN DE L’ESTAT PRESENTADA PEL COMITÉ D’EMPRESA DE 
L’AJUNTAMENT DE CUBELLES 
 
El Comitè d’Empresa de l’Ajuntament de Cubelles, format pels sindicats UGT i CCOO, 
mitjançant Registre d’entrada núm. 2012/1633 de 16 de febrer, van sol·licitar la inclusió 
al Ple de la moció que es transcriu a continuació, en contra de la recent reforma 
laboral aprovada pel Reial Decret Llei 3/2012, de 10 de febrer: 
 
“El nostre país viu immers en una profunda crisi econòmica que té les seves causes en 
la fallida del sistema financer. Una de les conseqüències més dures que té aquesta 
gravíssima situació que travessa la nostra economia és la destrucció d’ocupació, que 
ja ha arribat a cotes històriques a Espanya i a Catalunya. Les polítiques contra el 
dèficit que s’imposen des de la Comissió Europeu i el Fons Monetari Internacional, 
estan afectant greument els elements fonamentals del nostre model d’estat del 
benestar. L’aplicació de retallades pressupostàries a l’educació i a al sanitat públiques, 
així com la reducció radical de la despesa social que dóna cobertura, principalment, a 
la població social més humil i a aquells que han perdut la seva feina, està ampliant 
l’escletxa social, amenaçant seriosament la cohesió social al nostre país.  
 
En aquest context d’elevadíssima taxa d’atur, retallades de serveis públics i pressió 
sobre les condicions de treball en el si de les empreses, el Govern central ha aprovat 
per decret la reforma laboral més regressiva de la història democràtica a Espanya. 
Una reforma que significa en enorme retrocés en matèria de drets i condicions laborals 
en el nostre país. Sota l’excusa de trobar mecanismes per a  la reactivació de la 
contractació a la nostra economia, el Govern de l’Estat ha imposat una reforma laboral 
que instaura de facto l’acomiadament  lliure i amb 20 dies d’indemnització. És una 
reforma que permet a les empreses impulsar expedients de regulació d’ocupació 
sense l’aprovació de l’Administració pública, com era fins ara. La reforma, bonifica els 
empresaris en el lloc de treball amb un 50% de la seva prestació d’atur, amb la qual 
cosa els que hagin exhaurit la prestació seran difícilment col·lectiva, col·locant el 
conveni d’empresa com a principal referència, per sobre dels convenis sectorials i 
territorials, i deixant en situació de màxima feblesa els treballadors i les treballadores 
de les empreses petites i mitjanes.  
 
En un moment d’inseguretat i manca de confiança en el futur, els mesures que s’han 
pres introdueixen encara més incertesa en l’economia precaritzant al límit les relacions 
laborals. De res ha servit el fracàs absolut de la reforma laboral del 2010, que fins al 
moment ha generat més d’un milió d’aturats nous, ni tampoc la constatació que en 
temps de recessió econòmica cal estimular la demanda interna i que això no es fa 
precaritzant el poder adquisitiu dels salaris i assegurant l’accés al crèdit de les 
empreses i les famílies.  
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Els Ajuntaments, sensors privilegiats de les necessitats i les angoixes dels nostres 
ciutadans i ciutadanes; referència principal en matèria de cobertura social d’aquelles 
persones que més pateixen la crisi econòmica i les seves conseqüències i altaveus de 
les aspiracions fonamentals de les nostres ciutats i viles, demanem al Govern central 
que: 
 

1. Interpreti el rebuig social generalitzat que ha provocat l’aprovació de la reforma 

laboral que va entrar en vigor dissabte 12 de febrer de 2012. 

2. Convoqui la mesa del diàleg social per obrir un procés de negociació amb els 
agents socials i econòmics per tal de reorientar la reforma laboral, perquè 
impulsi la contractació veritablement estable i de qualitat; per assegurar la 
incorporació al mercat laboral de treballadors a l’atur i fer passes en la direcció 
de transformar el nostre model competitiu.  
 

3. Afronti la necessitat d’enfortir els serveis públics com a garanties de drets i 
cohesió social en uns moments en què gairebé el 30% de la població aturada 
ja  no rep cap mena de prestació ni subsidi per desocupació.  

 
4. Que d’una vegada es compleixin els compromisos adquirits després de 

l’entrada en vigor del nou Estatut de Catalunya entre el Govern de l’Estat i el 

Govern de la Generalitat en matèria de finançament, i que permetria evitar 

l’ofegament de la capacitat econòmica de les administracions catalanes. 

La Sra. Alcaldessa-presidenta explica la proposta.  

La Sra. Martínez comenta que tenen constància que no és el Comitè d’Empresa de 

l’Ajuntament de Cubelles qui fa aquesta moció, ja que hi han dos delegats d’UGT que 

no en saben res i que a la Junta tampoc s’ha comentat res.  

La Sra. Alcaldessa-presidenta explica que la instància va ser presentada pels sindicats 

d’UGT i CCOO representant al Comitè d’Empresa de l’Ajuntament de Cubelles, segons 

registre d’entrada núm. 2012/1633, de 16 de febrer.   

La Sra. Martínez exposa que com a grup polític municipal van estar parlant, van sorgir 

diverses opinions i van arribar a la conclusió que hi havia punts que s’haurien de 

modificar; per això, determina que el seu vot serà d’abstenció.  

La Sra. Cuadra explica que entre els anys 2008-2011 s’han destruït a l’Estat Espanyol 

més de dos milions i mig de llocs de treball, dels quals més de mig milió han estat a 

Catalunya. Diu que la taxa d’atur actual es situa en un 22,8% i que, per tant, una 

reforma laboral era necessària i que caldria que aquesta s’apropés més a la política 

laboral de la Unió Europea perquè facilités la contractació i la recol·locació de 
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persones; però que hi ha aspectes que es podrien millorar a través del diàleg i el debat 

parlamentari. A continuació, exposa que es podrien introduir millores per permetre que 

aquelles persones que perden la feina puguin trobar-la més fàcilment o en un període 

de temps més breu, incrementant els recursos destinats a polítiques de formació i 

programes individuals de recuperació. Afegeix un altre aspecte a millorar seria la 

integració laboral de persones discapacitades a través de centres especials de treball. 

Per tot l’exposat, conclou que el seu vot serà d’abstenció.   

La Sra. Romero manifesta que el seu vot serà en contra, perquè la reforma laboral no 

compleix el mecanisme de diàleg necessari.  

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

A continuació, la Sra. Romero explica que són els treballadors els que estan patint 

aquesta reforma laboral, i diu no voler entrar en profunditat en aquest tema, ja que es 

podria crear un debat inadequat entre el grup polític del PSC i del PPC. Conclou dient 

que no obstant, el seu grup anirà a la vaga. 

El Sr. Alamán comenta que el grup polític de CIU va donar suport aquesta reforma en 

el Congrés de Diputats; que la situació actual de cinc milions d’aturats obliga els 

governs ha fer alguna cosa. Diu que entendria aquesta moció, si en un període de dos 

o tres anys el número d’aturats no descendís; conclou que aquesta reforma era 

necessària i que ens aproxima a la legislació d’Europa, que està donant bons resultats.  

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

El Sr. Baraza explica que des del grup d’UC-Reagrupament troben arguments a favor i 

en contra; consideren que ha arribat un moment on alguna cosa s’ha de fer, i que dur a 

terme una reforma d’aquestes característiques potser és una opció esbojarrada, però 

ens apropa a Europa; afegeix que s´ha de reduir aquest atur de cinc milions i mig 

d’aturats, i que aquesta reforma permetrà reforçar el petit i mitjà empresari del país. 

Quant als arguments en contra, les retallades que s’estan patint a nivell sanitari, 

d’ensenyament, entre d’altres, que està afectant a les classes més desafavorides, així 

com un possible l’ús inadequat de la reforma, per part d’alguns empresaris.  

A continuació, el Sr. Baraza explica que, donat el tarannà local del seu grup,  

prefereixen centrar els seus esforços en polítiques locals d’ocupació; afegeix que ells 

representen al poble de Cubelles i que han tingut reunions amb els seus simpatitzants 

i que dins del seu grup hi ha diverses opinions, per la qual cosa s´ha donat la llibertat 

de vot, en funció del que consideri oportú.  
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En aquests moments s’absenten de la sessió la Sra. Fonoll i el Sr. Alamán.  
 
El Sr. Pineda manifesta que el seu és un grup que sempre ha estat al costat dels 
treballadors i que han estat partícips a les vagues generals; explica que és possible 
que s’aprovi sense diàleg, però que no s’aprovarà sense la resposta al carrer. A 
continuació, defineix la reforma com anti-laboral, inútil i injusta, feta de mentires, 
manipulació i engany; que augmenta la destrucció de llocs de treball incentivant els 
comiats i abaixant els salaris.  
 
En aquests moments s’incorporen a la sessió la Sra. Fonoll i el Sr. Alamán.  
 
Seguidament, el Sr. Pineda diu la reforma precaritza la contractació dels joves per la 
via del nou contracte indefinit amb prova d’un any, que perjudica en especial a les 
dones, ja que s’incentiva que aquestes tinguin contractes a temps parcial; que suposa 
dificultats de conciliació de la vida laboral amb la personal; que va contra l’auto-govern 
de Catalunya, perquè perd competències, en no decidir ja l’autorització dels ERES. 
Segueix considerant que la desaparició del control previ comportarà un incentiu a les 
grans empreses perquè deslocalitzin els seus centres de treball; que els impactes de 
la reforma provocaran més dificultats per la recuperació econòmica i incentivarà un 
model productiu insuficient i que la creació d’ocupació de qualitat i la reactivació 
econòmica nomes vindrà d’un canvi de model productiu i d’una reforma fiscal justa. 
Conclou dient que el seu grup d’ICV-EUiA, com la Sra. Romero, sortirà al carrer al 
costat dels treballadors/es. 
 
Es sotmet a votació la moció, que s’aprova per 8 vots a favor (4 d’ICV-EUA, 1 d´UC-
Reagrupament (Sr. Ardila) i 3 del PSC, 3 vots en contra (3 PPC) i 6 abstencions (3 
d’UC-Reagrupament (Sr. Baraza, Sr. Hugué i Sra. Fonoll) 2 de CIU i 1 d´EC-FIC). 
 
12.2.- MOCIÓ CONSENSUADA PELS GRUPS MUNICIPALS  ICV-EUA, UC-
REAGRUPAMENT  I  PPC REFERENT A LES  BONES PRÀCTIQUES POLÍTIQUES 
DEL PLENARI I AL DRET A LA INTIMITAT DELS REGIDORS DEL CONSISTORI 
DE L’AJUNTAMENT DE CUBELLES 
 
Atès que les formes emprades per diferents regidors/-es del consistori en les sessions 
plenàries estan creant un malestar als veïns del municipi de Cubelles i s’allunyen de 
les bones pràctiques dialogants d’un plenari.  
 
Atès que el nivell de crispació municipal amb atacs sistemàtics a regidors/-es del 
consistori en diferents mitjans de difusió pública (premsa digital, xarxes socials, ect.) 
es troba en un punt que ha arribat a la desqualificació personal més enllà de la tasca 
política, arribant-se a l’insult.  
 
Atès que s’està vulnerant el dret a la intimitat i el temps d’oci d’alguns regidors/-es del 
consistori per part de veïns  posicionats en alguns Grups Municipals del consistori.  
Es proposa al Plenari de la Corporació l’adopció dels següents:  
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ACORDS 
 

Primer.- Fer ús de les bones pràctiques polítiques per part dels regidors/-es del 
consistori, entenent per bones pràctiques l’ús d’un llenguatge curós i respectuós amb 
la resta, evitant la manca de respecte i l’ús de formes i expressions que s’allunyen de 
l’educació.  
 
Segon.- Denunciar públicament l’atac a la intimitat i temps d’oci dels regidors/-es del 
consistori, entenent que el dret a la intimitat és un dret a de tothom fora d’aquells 
moments en que desenvolupa tasques de regidors o de representació de la 
corporació.  
 
Tercer.- Denunciar públicament els comentaris i insults que estan rebent part de 
diversos regidors/-es del consistori en diversos mitjans de difusió (diaris digitals, 
xarxes socials, etc.). 
 
Quart.- Recolzar a aquells regidors/-es que en l’ús del seus drets decideixin 
emprendre accions legals contra aquells que vulnerin la seva honestedat i el seu dret a 
la intimitat.  
 
En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Ardila.  
 
El Sr. Hugué diu que la moció que es presenta ha estat consensuada tant pel seu grup 
d’UC-Reagrupament com per ICV-EUiA i PPC, als quals agraeixen el seu suport.  
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Ardila.  
 
A continuació, el Sr. Hugué explica que han vist necessària aquesta moció, ja que les 
formes en les sessions plenàries no han estat en ocasions a l’alçada que es mereixen 
als/les ciutadans/es; que hi han hagut intervencions molt agres sovint en la utilització 
d’expressions i paraules que sobrepassen allò que es considera de bona educació i el 
que ha d’esser la bona pràctica política i que ha de ser l’art de dialogar per aconseguir 
consensos.  
 
El Sr. Hugué diu que un dels preceptes que els va moure d’entrar a la política va ser el 
de canviar les actituds i les maneres d’actuar de la política cubellenca; que Cubelles 
ha estat protagonista, no en positiu, de fets i de les maneres dels seus polítics en 
situacions que es van crear amb la instal·lació de la central tèrmica, el traçat de 
l’autopista, el cas Mercadona... que ha perjudicat la imatge del poble i de l’Ajuntament 
de Cubelles. Exposa que el que volen és que la vida política sigui rica, dinàmica i 
transparent, sempre amb un debat des del respecte, utilitzant unes normes d’ètica 
política constructiva. Afegeix que volen denunciar públicament que s’estan vulnerant 
els drets fonamentals com la intimitat, l’honor, la pròpia imatge i llibertat de difondre i 
expressar pensaments, idees i opinions de molts regidors/es en mitjans de premsa 
digital, xarxes socials, entre d’altres; a través de gent que sembla que està molt 
indignada i que s’amaga en la covardia d’un pseudònim o d’altres sota el paraigua 
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d’alguns partits polítics municipals. Conclou que votaran a favor i insten a tots els 
grups que també ho facin, pel bé de cada regidor/a, perquè serà un pas que donarà 
prestigi a la política, a la democràcia i al poble de Cubelles. 
 
La Sra. Martínez vol que el portaveu que ha explicat la moció clarifiqui si aquesta s’ha 
entrat potser per la solidaritat vers els grups que estan a l’oposició. Manifesta que si es 
tracta d’un manual de bona pràctica política, aquesta no recull el dret a la veritat, ni el 
rebuig a la mentida, afegeix que quan es parla de respecte no serà l’equip de govern 
qui els doni cap lliçó, ja que són grups que fan insults, calúmnies, falten a l’honor, que 
menteixen i amenacen.  
 
En aquests moments s’absenten de la sessió el Sr. Lleó i la Sra. Boza.  
 
Seguidament, la Sra. Martínez finalitza la seva intervenció dient que el grup d’EC-FIC 
no donarà suport a la moció, ja que considera que la seva presentació ja és un insult.  
 
El Sr. Hugué explica que no volen donar lliçons a ningú de respecte i que no volen que 
es torni a repetir la història d’aquest municipi que a vegades amb algunes aportacions 
de certs regidors ha fet que empitjorés la imatge que es té d’ells.  
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Lleó. 
 
A continuació, el Sr. Hugué explica que aquí no es ve a coaccionar l’opinió de ningú, 
sempre que hi hagi respecte, educació i dret a la intimitat.  
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió la Sra. Boza.  
 
La Sra. Cuadra explica que quan va rebre la moció li va sorprendre molt, ja que a dia 
d’avui mai ningú li ha demanat que corregís una actitud incorrecta, quant a l’educació, 
o que hagi tergiversat el que aquí es diu. Assenyala que ella sempre ha dit que els 
plens són òrgans de treball seriosos, on es parlen temes de crucial importància pel 
municipi; per tot això, pensen que aquesta moció no és necessària, i per l’exposat diu 
que CIU s’abstindrà, ja que consideren que el seu grup és seriós, amb una educació 
que han demostrat dia a dia.  
 
Seguidament, la Sra. Cuadra manifesta que el que no entenen és que les persones 
que promouen aquesta moció, precisament, formen part d’un partit on la cap de llista 
està imputada per un delicte de revelació de secrets i injúries, íntimament relacionat i 
vinculat a la vulneració al dret a la intimitat. Consideren que el ple no és el lloc per 
donar lliçons a ningú, i molt menys a ells. Afegeix que des de que ella ha estat 
portaveu de CIU mai ningú l’ha fet callar o apagar el micròfon. També explica que 
s’han vist afectats en fets que no els agraden a través de mitjans de difusió digitals; 
considera que el fet de ser polític es passa a ser una persona pública les 24 hores i 
s´està exposat a ser criticat, encara que s’assumeix quan es decideix formar part d’un 
Consistori. Conclou dient que l’educació i la formació de les persones depèn de com 
som cadascú, i pensa que amb aquesta moció no aconseguirem res.  
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El Sr. Hugué replica a la Sra. Cuadra que el dia que parlin d´ella potser es mirarà les 
coses d’una altra manera, i que ell va presentar-se a les eleccions per parlar dels 
carrers, dels equipaments, etc.,  no de certes coses que poc tenen a  veure amb la 
política. Diu que intenten buscar consensos perquè cada dia la gent que ha donat 
suport creguin en la política i els polítics. Afegeix que el respecte ha d’estar per 
damunt de totes les coses i que si hi ha un problema el lloc per debatre’l és al plenari. 
Explica que, com a regidor de l’Ajuntament de Cubelles, representa en els actes a 
l’Ajuntament, però en la seva vida privada té la llibertat de fer en cada moment el que 
cregui oportú.  
 
La Sra. Cuadra clarifica que tan ella, com el seu grup de CIU, no han faltat el respecte 
a ningú ni han alçat la veu a ningú.  
 
El Sr. Hugué explica que aquesta moció no va per a ella en concret, però que si se 
sent al·ludida per algun motiu serà.  
 
La Sra. Fonoll exposa que la realitat d’això és que els membres de l’oposició no han 
paït el resultat de les eleccions i ara intenten guanyar en els tribunals el que els 
ciutadans de Cubelles no els van donar democràticament a les urnes. Seguidament, 
defineix el concepte d’imputat com l’imperatiu legal al que tots els ciutadans estem 
exposats. 
 
La Sra. Cuadra  diu que ningú li ha de dir per què no van guanyar les eleccions i que ja 
va explicar els motius, i que la Sra. Fonoll estigui imputada no té res a veure perquè 
ells perdessin les eleccions, ja que és un tema totalment diferent.  
 
El Sr. Hugué aclareix que els temes els ha relacionat ella i que això no tocava. 
 
Per petició expressa de la Sra. Alcaldessa-presidenta, es fa constar de forma literal la 
intervenció de la Sra. Martínez: “Simplement volia fer-li una petita apreciació, que és 
novell però a més està mal informat ,,a més de parlar de fets surrealistes, no diu res 
concret, parlar de pseudònims, parlar d’anònims...Li estan preguntant quin fet. Vostè 
no explica absolutament res, vostè diu que és basa amb el que escriu a les xarxes 
socials, però no dóna ni noms, ni cognoms, ni diu quin fet concret és el que vostè vol 
que nosaltres recolzem perquè, home, es fa evident que si algú té el seu dret a anar a 
la justícia a denunciar quelcom... Escolti, no fa falta posar una moció... És un ple dret 
que tots tenim adquirit i a més a més, li he dit que està mal informat perquè clar, no és 
pel fet de ser novell, és que un regidor no es treu o es posa segons la conveniència. 
Un regidor, representant d’un municipi, ho és les 24 hores i, perdoni, la Sra. 
Alcaldessa, el dia que es va constituir aquest Ajuntament, i en el primer plenari, va 
deixar molt clar que aquest equip de govern estava les 24 hores del dia per Cubelles. 
Per tant, jo no sé si és que vostè desconnecta i ja no es preocupa del seu municipi, 
desatenent les seves responsabilitats, o és que no ho té clar. Simplement  fer-li aquest  
apunt... Li demano respecte, Sr. Hugué, el que demana vostè... Escolti, vostè és 
contradiu i es contradiu molt, ho sento molt. Vostè parla de respecte als grups... 
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Escolti’m, li torno a repetir, a vostè no li han informat... El nostre grup, justament per 
aquests tres grups que estan aquí a l’oposició, tindrien que saber-ho vostès... Aquests 
dos grups que són socis seus, li tindrien que haver informat doncs que han mentit a la 
ciutadania, que enganyen constantment i que ara no tenen el dret ni es de decoro 
presentar una moció com aquesta”. 
 
La Sra. Martínez pregunta a l’Alcaldessa-presidenta: “Se’n recorda del tema de la 
fiscalia?...Vostè va dir davant de tota la ciutadania que vostè no s’havia retirat de 
Madrid? I això és mentida”. 
 
Per petició expressa de la Sra. Martínez, es fa constar de forma literal la resposta de la 
Sra. Alcaldessa-presidenta: “I no ens hem retirat...Ja ho veurà”. 
 
Seguidament, l´Alcaldessa demana que es cenyeixi a la moció. 
 
A continuació, la Sra. Martínez aporta un document del Tribunal de Comptes, Secció 
d’Enjudiciament, Departament 3è, que demana que consti en acta i que seguidament 
llegeix un fragment: “Teniendo constancia de la recepción de las notificaciones de la 
Providencia de 23 de abril de 2010 por parte de DOÑA MÓNICA MIGUEL I SERDÀ, 
como Portavoz y Regidora del Partit Iniciativa per Catalunya-Verds y de DON JOSEP 
LLUÍS COMAS RODRÍGUEZ, como Portavoz y Regidor del Partit Iniciativa per 
Cubelles, sin que los mismos se hubieran manifestado sobre lo solicitado en la 
mencionada resolución, y toda vez que DON JOSEP LLUÍS COMAS RODRÍGUEZ, a 
requerimiento de este departamento, en nombre propio y en representación de los 
denunciantes, manifestó telefónicamente, el 25 de mayo de 2010 (abans de les 
eleccions), su intención de no ejercitar la acción pública... El Abogado del Estado, vino 
a manifestar que al no ejercitarse la acción pública por parte de los denunciantes, 
procedía el archivo de las actuaciones”. Seguidament, reitera que la Sra. Alcaldessa 
va mentir en èpoques d’eleccions i que ara torna a mentir, i que això no es pot tolerar. 
 
La Sra. Alcaldessa-presidenta clarifica quer des de l’any 2004 no ha anat a Madrid i 
pensa que el tema de fiscalia va entrar al 2009, quan la Sra. Romero estava 
d’Alcaldessa. Seguidament, reitera que el document aportat del Tribunal de Comptes 
de Madrid no es tracta del Ministeri Fiscal. 
 
El Sr. Hugué manifesta que després de la intervenció de la Sra. Martínez, la moció és 
més vàlida i necessària que mai.  
 
La Sra. Romero exposa que aquesta moció ha estat desafortunada per molts motius, 
però que ella se sent molt identificada, perquè en un Ple, l´actual cap de llista del grup 
d’UC-Reagrupament, en una moció que parlava d’un tema d’assetjament en el treball, 
va exposar un tema personal dient que se sentia assetjada pel segon Tinent d’Alcalde 
de l’Ajuntament de Cubelles, li havia llençat un got de cervesa a la cara, és a dir, que  
va barrejar diferents temes en un de personal.   
 
Seguidament, la Sra. Romero afegeix que ella ha sentit com es deia que l’Ajuntament li 
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havia comprat un cotxe; que a *** li havien regalat una casa gràcies al tema del pont; 
que la seva filla s´havia sentit assetjada a l’escola per comentaris fetes a les seves 
cases, i les bestieses més fortes a través del Diari Vilanova Digital... Continua dient 
que de l’actual govern, pel Sr. Alamán, ha suportat com li deia analfabeta, poc 
preparada i que per això li havien posat un gerent, perquè ella no era capaç... I 
pregunta com reclamen ara formes; recorda que es va fer ja un manifest en suport 
d´un antic alcalde, per unes fotos. Continua dient que tenir un càrrec polític és estar 24 
hores, i que si algú se sent afectat que acudeixi als tribunals i no als Plens. Finalment, 
diu que la Sra. Fonoll l´ha implicada per una qüestió de cèntims, amb un paper  que va 
anar al Tribunal de Comptes i que hi ha proves d´això, que ho pot justificar.  
 
La Sra. Fonoll  diu que ella no va moure aquest paper i demana que tingui cura de les 
seves paraules.     
 
La Sra. Romero conclou insistint que són públics, però que l’educació s’ha de tenir per 
part de tothom, i reitera que si algú se sent al·ludit que vagi els jutjats.    
 
En aquests moments s’absenta de la sala la Sra. Romero, el Sr. Grau i el Sr. Écija del 
PSC, i la Sra. Martínez d’EC-FIC.    
 
Es sotmet a votació la moció, que s’aprova per 11 vots a favor (4 d’ICV-EUA, 4 d´UC-
Reagrupament i 3 del PPC), cap vot en contra i 2 abstencions (2 de CIU). 
 
En aquests moments s’absenta de la sala la Sra. Cuadra de CIU.  
 
13. ALTRES MOCIONS 
 
No hi ha.  
 
14. PRECS I PREGUNTES 
 
La Sra. Alcaldessa-presidenta diu de forma literal: "En aquests moments com acabeu 
d’abandonar el Ple... Només el Miquel... Heu abandonat el Ple... Ja va passar una 
vegada, aplicarem el mateix. Per tant, el Ple... Precs i preguntes, Miquel Lara de CiU? 
Si no n’hi ha, si no n´hi ha es tanca el Ple. Moltes gràcies”. 
 
No havent-hi més assumptes per fer constar, l’ Alcaldessa presidenta aixeca la sessió, 
quan són les 22:30 hores. 
 

  

AANNNNEEXX  RREEGGLLAAMMEENNTT  
 
REGLAMENT DEL MERCAT DE VENDA NO SEDENTARIA DE CUBELLES 
 
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 
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ARTICLE 1. OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 
El present reglament té per objecte la regulació de la venda no sedentària exercida en el 
mercat no sedentari existent al terme municipal, i en els que successivament s’hi instal·lin o es 
constitueixin.  
 
Serà d’aplicació a la venda no sedentària que es realitza actualment al municipi de Cubelles 
dins de l’àmbit delimitat a la Plaça del Mercat; restant descrit l’emplaçament o ubicació actual a 
l’annex del present Reglament.   
 
El seu règim de funcionament es regeix pel principi de llibertat d’empresa i s’emmarca entre 
d’altres raons d’interès general, per la protecció dels drets dels consumidors/res, i de la salut 
pública, les exigències de la bona fe en les transaccions comercials i la protecció del medi 
ambient i de l’entorn urbà. 

 
ARTICLE 2. HORARIS I DIES DE CELEBRACIÓ 
 
L’activitat de venda en el mercat es durà a terme de 08h a 14.00 del dia de la setmana 
divendres i una periodicitat setmanal.   
 
En cas de coincidir amb festiu, s’avançarà al dia anterior immediat, donant opció als  paradistes 
a manifestar la seva voluntat de celebrar el mercat un altre dia.  
 
 
L’Ajuntament podrà autoritzar l’ampliació tant de dies com de l’horari si per raons turístiques, 
flux de públic o de persones o dies assenyalats es considera convenient. A tal efecte aprovarà 
un calendari anual on es recollirà l’horari i els festius de cada any. 
 
L’Ajuntament podrà modificar el lloc d’instal·lació i ampliar o reduir l’espai assignat al mercat. 
Sempre que l’Ajuntament, per raons objectives que ho aconsellin (execució d’obres, celebració 
d’actes, etc., sense que aquests canvis donin dret a cap tipus d’indemnització), vulgui fer ús 
d’aquestes facultats es farà, donant compte, amb informació, als titulars de les autoritzacions 
amb la suficient antelació. 
 
Per raons d’interès general, l’Ajuntament també podrà, previ avís als paradistes quan sigui 
possible, cancel·lar la celebració del mercat de forma temporal o indefinida.  
  
ARTICLE 3. NOMBRE MÀXIM DE PARADES I AUTORITZACIONS 
 
El nombre màxim, total i parcial per especialitats, de parades i autoritzacions del mercat serà 
establert per l’Ajuntament, atenent als següents criteris: 
 
1. El sòl públic disponible. 
 
2. La varietat d’oferta comercial existent al mateix mercat i al municipi. Es podran     establir 
percentatges de parades destinades a la comercialització de diferents     productes, amb la 
finalitat d’assegurar una oferta comercial variada i racional.  
 
3. Els condicionaments urbanístics i circulatoris. 
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4. Aspectes mediambientals i de política social. 
 
ARTICLE 4. COMPETÈNCIES MUNICIPALS 
 
Són competències de l’ajuntament: 
 

 Atorgar les autoritzacions per a la venda no sedentària. 

 El canvi d’ubicació del mercat, la supressió d’aquest, la fixació de l’horari de venda i la 
periodicitat. 

 Gestionar directament els mercats o cedir a un tercer, total o parcialment, la gestió, 
administració, neteja dels emplaçaments, o qualsevol altre servei propi del seu 
funcionament, sense perjudici de les seves responsabilitats amb relació a la seguretat i 
vigilància. 

 Prendre les mesures necessàries per tal de millorar la seguretat viària. 

 Adoptar mesures eficaces a fi de preservar el medi ambient. 

 Facilitar els mitjans i recipients idonis per la neteja del mercat i la recollida selectiva 
dels residus. 

 Designar el personal tècnic i administratiu responsable del control del mercat. 

 Fixar el nombre d’autoritzacions de comerciants disponibles per a cadascuna de les 
modalitats establertes. 

 Modificar motivadament el nombre d’autoritzacions de comerciants i parades, per 
motius d’interès públic. 

 Dirigir, impulsar, i inspeccionar el servei del mercat. Cautelarment en cas d’infracció, es 
pot intervenir els productes exhibits pels comerciants, sense perjudici de les sancions. 

 Exercir la potestat sancionadora. 

 Respecte a aquelles infraccions que no siguin de la seva competència, posar-les en 
coneixement de l’administració competent 

 
CAPÍTOL II. DE L’AUTORITZACIÓ 
 
ARTICLE 5. REQUISITS PER L’OBTENCIÓ DE L’AUTORITZACIÓ PER EXERCIR LA 
VENDA NO SEDENTÀRIA 
 
Per l’exercici de l’activitat de venda no sedentària les persones físiques o jurídiques hauran de 
complir els següents requisits: 
 

1. Quan es tracti de persona jurídica, caldrà que estigui legalment constituïda, 
inscrita en el Registre oficial corresponent i el seu objecte social haurà d’incloure 
l’activitat a prestar. 

2. Quan es tracti de comerciants extracomunitaris, acreditar, a més a més, que estan en 
possessió dels permisos de residència i de treball que estableix la normativa específica 
vigent. 

3. Estar donats d’alta en l’epígraf corresponent de l’Impost d’Activitats Econòmiques i 
estar al corrent del pagament de la tarifa o, en cas d’estar exempts, estar donat d’alta 
en el cens d’obligats tributaris. 

4. Estar donats d’alta al règim de la Seguretat Social que correspongui, el titular i els 
treballadors que tingui contractats, i estar al corrent de les obligacions de la Seguretat 
Social. 
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5. Complir tots aquells requisits que estableixin les reglamentacions específiques a aplicar 
als productes que tinguin a la venda. 

6. Disposar de la documentació que acrediti el compliment de la normativa vigent sobre 
higiene i manipulació d’aliments, si s’escau, per a la venda d’aquells productes que ho 
requereixin, segons les disposicions vigents. 

7. Disposar d’assegurança de responsabilitat civil per una cobertura mínima de 300.000 
euros  

8. Quan es tracti de cooperatives, s’haurà d’acreditar que tots els socis treballadors estant 
adscrits en mateix Règim de la Seguretat Social (General o Especial de treballadors 
autònoms), d’acord amb el que s’estableixi en els Estatuts socials de la cooperativa. 

 
ARTICLE 6. PROCEDIMENT DE SELECCIÓ. 
 
El procediment de selecció per l’atorgament de les autoritzacions, així com per cobrir les 
vacants que es puguin produir entre les ja atorgades, es realitzarà en règim de concurrència 
competitiva, prèvia convocatòria pública i com a resultat d’un procediment basat en els principis 
de transparència, imparcialitat i publicitat. 
 
A tal efecte, l’ajuntament aprovarà, amb la suficient antelació per a cada convocatòria 
d’atorgament d’autoritzacions les corresponents bases, que inclouran els requisits i criteris 
d’adjudicació, així com el termini per resoldre el procediment, indicant que ultrapassat aquest 
sense que s’hagi dictat la resolució, aquesta haurà d’entendre’s desestimada. 
 
ARTICLE 7. ACREDITACIÓ DELS REQUISITS 
 
L’interessat/ada haurà de presentar una declaració responsable en la que es manifesti:  
 

 El compliment dels requisits establerts a l’article 5. 

 Estar en possessió de la documentació que així ho acrediti a partir de l’inici de 
l’activitat.  

 Mantenir el seu compliment durant el termini de vigència de l’autorització. 

 Autorització a l’ajuntament per tal que pugui fer les comprovacions en relació al 
compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, o consulta telemàtica 
als registres i arxius d’altres administracions i entitat publiques. 

 
 
ARTICLE 8. CONTINGUT DE L’AUTORITZACIÓ 
 
Les autoritzacions atorgades per l’ajuntament hauran d’indicar: 
 
• Les dades del titular, i en el seu cas, de les persones autoritzades 
• Lloc on pot exercir-se l’activitat 
• Productes autoritzats per a la venda 
• Horaris i dates en què podrà exercir-se l’activitat 
• Durada de l’autorització 
 
 
 
 
 



Exp. 1.2.1.1  03/12 

  Legislatura 2011-2015 
 

 

 
 

36 

 

 

 

 

 
 
 
 
ARTICLE 9. DURADA DE L’AUTORITZACIÓ 
 
L’autorització per l’exercici de la venda no sedentària tindrà una durada d’un període de 15 
anys. 
 
Durant la vigència de les autoritzacions, l’Ajuntament comprovarà cada any que els seus titulars 
continuen complint els requisits i obligacions de caràcter periòdic que els pertoca, com el 
pagament de la corresponent taxa i tributs municipals, estar al corrent de les seves obligacions 
i de cotitzacions a la Seguretat Social i estar al corrent del pagament de l’assegurança de 
responsabilitat civil. 
 
ARTICLE 10. CANVIS D’UBICACIÓ, ARTICLES DE VENDA i AMPLIACIONS 
 
En funció de les disponibilitats de l’Ajuntament els titulars de l’autorització podran presentar una 
sol·licitud de canvis en els articles de venda, canvi d’ubicació i/o ampliació, respectant el màxim 
de .10. metres. 
 
La sol·licitud s’atendrà segons els següents criteris:  
 

 Que la parada tingui característiques anàlogues amb altres parades colindants del 
MVNS o amb el comerç sedentari del mateix producte  

 Per canvi a camions - botiga. 

 Per proximitat d’espais buits. 

 Per grandària de la parada (de menor a major) 
 
ARTICLE 11. TAXES MUNICIPALS 
 
Els titulars dels llocs de venda i autoritzacions hauran de satisfer les taxes municipals que 
s’estableixen en l’Ordenança Fiscal vigent. 
 
CAPÍTOL III. TRANSMISSIBILITAT, EXTINCIÓ I REVOCACIÓ DE L’AUTORITZACIÓ 
 
ARTICLE 12. TRANSMISSIÓ DE L’AUTORITZACIÓ 
 
El titular de l’autorització haurà d’exercir personalment l’activitat. No obstant això, podrà 
transmetre l’autorització prèvia comunicació a l’Administració, pel termini que resti de 
l’autorització o de la pròrroga (pròrroga nomes per Autoritzacions per a la venda no sedentària 
anteriors a l’entrada en vigor del Decret legislatiu 3/2010),  sempre i quan el cessionari 
compleixi les condicions necessàries per l’exercici de l’activitat, en la qual va ser atorgada 
l’autorització inicial, tant en la durada com en l’activitat autoritzada i es compleixin els supòsits 
següents: 
- Per cessament voluntari del titular o la titular de l’activitat. 
- Per situacions sobrevingudes, com ara casos d’incapacitat laboral, malaltia o situacions 

anàlogues, acreditades degudament.  
 
El cessionari, tant per actes inter vivos, com per actes mortis causa, haurà d’adjuntar a la 
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sol·licitud una declaració responsable en la forma establerta a l’article 7 del present reglament. 
 
ARTICLE 13. SUPÒSITS D’EXTINCIÓ I REVOCACIÓ DE L’AUTORITZACIÓ 
 
L’autorització municipal s’extingirà en els següents supòsits, i no dóna dret a indemnització ni a 
compensacions de cap mena: 
 

 Renúncia expressa i escrita formulada pel titular. 

 No ocupar el lloc de venda sense causa justificada durant 3 dies seguits de 
mercat o 10 dies de manera alternada, en el període d’un any. En els supòsits de la 
falta d’ocupació del lloc de venda, no es comptabilitzaran els dies que per inclemències 
meteorològiques l’ocupació del mercat sigui inferior al 50% dels llocs de venda. 

 Manca de pagament de la taxa corresponent. 

 Pèrdua d’alguna de les condicions exigides per a gaudir de l’autorització. 

 Greu incompliment de les obligacions sanitàries o de neteja. 

 La no recollida de l’autorització i carnet de venda a les dependències municipals en el 
termini màxim de 30 dies. 

 Quan la parada es destini a la venda d’articles diferents d’aquells per als quals s’atorgà 
l’autorització. 

 L’acumulació de  3 faltes greus o l’existència d’una falta molt greu. 

 De manera automàtica es revocarà l’autorització a tots aquells titulars de parades que 
se’ls detecti la venda de productes falsificats. 

 Per la venda de productes, els quals no sigui possible demostrar la seva possessió 
lícita. 

 Pel compliment del termini 
 
CAPÍTOL IV. DE L’ EXERCICI DE VENDA 
 
ARTICLE 14. EXERCICI DE LA VENDA 
 
Es lliurarà al titular de la parada una identificació o distintiu on constarà el nom del mercat, el 
número de l’autorització, ubicació de la parada i metres, nom del titular (foto en el cas de 
persona física), productes i el dia. Aquest distintiu haurà d’ésser exhibit de manera visible i 
permanent a la parada. 
 
Caldrà tenir en compte la minimització dels riscos i els accidents de tot tipus, així com 
l’obligació de preservar rutes d’entrada i sortida de vehicles d’emergència, en previsió de 
qualsevol eventualitat. 
 
 
ARTICLE 15. HORARIS DE MUNTATGE I DESMUNTATGE DE LES PARADES 
 
El muntatge es realitzarà com a màxim  2 hores abans de l’inici de la venda  i el desmuntatge 
haurà de finalitzar obligatòriament a les 14.30, no podent començar abans de les 13. 
 
Només en aquest horari els vehicles dels comerciants podran tenir accés de càrrega i 
descàrrega, operacions a fer amb la màxima celeritat possible. 
 
En cas d’alguna inclemència climatològica, i amb autorització prèvia del responsable del mercat 
és podrà permetre una certa flexibilitat en l’aplicació d’aquesta norma. 
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Fora dels horaris de muntatge i desmuntatge,  es prohibeix la circulació de tot tipus de vehicles. 
 
Els agents de la Policia Local, vetllaran per al compliment d’allò que es disposa en aquest 
article sancionant als infractors, en aplicació de la Normativa General de circulació.  
 
ARTICLE 16. VEHICLES AUTORITZATS 
 
Es prohibeix aparcar els vehicles al costat de la parada. 
 
Si un paradista necessites aparcar el vehicle al costat de la parada per poder emmagatzemar 
els productes, haurà de demanar autorització a l’Ajuntament. Caldrà aportar a més l’autorització 
on s’indiqui que pot vendre directament a través del vehicle i fitxa tècnica del vehicle. 
 
CAPÍTOL V. DELS TITULARS DE LES AUTORITZACIONS 
 
ARTICLE 17. TITULARS DE LES PARADES 
 
Tindran la consideració de titulars aquells que obtinguin l’autorització que expedeix 
l’Ajuntament.  
 
Els titulars de les autoritzacions hauran d’exercir directa i personalment l’activitat comercial.  
 
Podran també fer-ho en el seu nom el cònjuge, o parella de fet acreditada per qualsevol mitjà, 
els seus parents dins el segon grau de consanguinitat o afinitat, i assalariats, amb contracte de 
treball i en situació d’alta a la Seguretat Social. 
 
En cas que l’autorització s’atorgui a una persona jurídica, quan aquesta estigui integrada per 
més d’una persona física, serà necessari justificar documentalment la relació jurídica existent 
entre el titular i la persona física que exerceixi l’activitat. 
Ningú pot acumular la titularitat de més d’una autorització, els titulars de les autoritzacions han 
d’exercir la seva activitat de venda amb estricta subjecció a les condicions de l’autorització 
atorgada 
 
En cas de cooperativistes només s’atorgarà l’autorització, a nom del cooperativista que hagi 
d’exercir la venda. 
 
ARTICLE 18. DRETS I OBLIGACIONS 
 
� DRETS 
 
Els titulars de les parades tindran els següents drets: 
 

1. Utilitzar el domini públic assignat per exercir la venda no sedentària. 
 

2. Rebre per part de l’Ajuntament i prèvia sol·licitud, la informació actualitzada de tots 
aquells aspectes que modifiquin o afectin la venda. 

 
3. Vendre directament a través del vehicle, substituint la parada, sempre amb la 

corresponent autorització. 
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4. Elaborar els seus productes en la mateixa parada, en cas d’activitat artesanal 

expressament autoritzada. 
 

5. Obtenir autorització per tal de no assistir al mercat durant un període de 2 dies per 
causa justificada, però sense quedar eximits del pagament de les taxes corresponents. 

 
6. Sol·licitar un canvi d’ubicació i/o ampliació del lloc d’acord amb el que s’estableix a 

l’article 10. 
 
7. Transmetre l’autorització en els casos autoritzats d’acord amb el que s’estableix a 

l’article 12. 
 
8. Nomenar representants i constituir entitats de representació. 
 
9. Promoure i impulsar comercialment el mercat així com adoptar mesures que tendeixin 

a l’increment de la qualitat i la competitivitat. 
 

� OBLIGACIONS 
 
Els titular de les parades tindran les següents obligacions: 
 

1. Complir les instruccions del personal autoritzat de l’Ajuntament 
2. Desenvolupar l’activitat dins l’horari i calendari i amb la continuïtat que hagi acordat 

l’ens local, sense interrupcions injustificades. 
3. Complir amb les condicions de seguretat i higiene que estableixi aquest reglament i la 

normativa general i sectorial específica en relació a les instal·lacions, equips i 
productes a la venda. 

4. Facilitar l’accés i la informació als inspectors i als òrgans competents de control.  
5. Col·locar preus en tots els productes. El preu de venda al públic s’ha de fer constar 

precedit de les sigles PVP i s’ha d’indicar de forma inequívoca, fàcilment identificable i 
clarament llegible. 

6. Indicar en el preu la quantitat total que el consumidor ha de satisfer, amb impostos 
inclosos. Els descomptes s’hauran d’indicar amb claredat i de forma diferenciada. 

7. Donar el pes i la mesura exactes. Aquestes operacions s’efectuaran sempre a la vista 
del públic. 

8. Situar les balances de manera que els consumidors puguin veure perfectament el pes i 
el preu dels productes, i l’import de la seva compra. 

9. Els corresponents instruments de pesada i mesura, segons sistema mètric decimal 
podran ser objecte de comprovació per l’encarregat municipal de control dels mercats 
de venda no sedentària. 

10. Col·laborar amb els serveis de neteja fent possible una major rapidesa en la recollida 
dels residus, que s’hauran de dipositar en els llocs assenyalats.  

11. Netejar l’espai que hagi ocupat la parada un cop hagi finalitzat la seva activitat, i 
dipositar les deixalles en els punts i contenidors que s’hagin instal·lat a l’efecte, deixant 
completament neta la part ocupada al finalitzar cada jornada. Caldrà separar 
selectivament les diferents fraccions: paper i cartró, plàstics i orgànica. 

12. Vestir neta i acuradament i mantenir un tracte correcte amb els altres comerciants, amb 
els funcionaris municipals i amb el públic en general. 
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13. Exercir l’activitat de venda ininterrompudament durant els períodes de la seva 
concessió, amb la deguda correcció i d’acord amb l’horari del mercat . 

14. Les persones físiques titulars de l’autorització estan obligades a exercir personalment 
l’activitat econòmica o a través del cònjuge, o parella de fet acreditada per qualsevol 
mitjà, els seus parents dins el segon grau de consanguinitat o afinitat, i assalariats, amb 
contracte de treball i en situació d’alta a la Seguretat Social. 

15. Satisfer les taxes i els tributs municipals que corresponguin. El pagament s’ha de 
domiciliar en una entitat financera, bancària o d’estalvis, llevat dels casos en què 
s’estableixi una forma de pagament diferent. 

16. Estar al corrent del pagament d’impostos, comptar amb la llicència fiscal, estar donats 
d’alta a la Seguretat Social, al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social i al 
corrent en el pagament de l’assegurança de responsabilitat civil. 

17. Exhibir en un lloc visible la targeta d’autorització o distintiu atorgat per l’Ajuntament. 
18. Disposar de fulls oficials de reclamació 
19. Exhibir la mercaderia de taulell endins. 
20. Els productes de venda no podran ser exhibits en cap cas sobre el terra o paviment, hi 

hauran de situar-se a una alçada no inferior a_80_ cm. 
21. Respectar i obeir les indicacions i recomanacions dictades pel personal municipal 

encarregat del control del mercat, la Policia Local i la resta de personal auxiliar o 
subaltern. 

22. Comunicar a l’Ajuntament les absències previstes amb anterioritat, incloent les 
vacances. 

23. Els titulars que venguin roba o altres articles d’equipaments de la persona que els 
compradors s’han d’emprovar, hauran d’habilitar a l’interior o darrera de cadascuna de 
les parades els emprovadors necessaris que, a més a més hauran de ser tancats. 

24. Els titulars de les autoritzacions per a la venda de productes de qualsevol mena que 
puguin corroir, deteriorar, tacar o perjudicar de qualsevol altra manera els paviments, 
estan obligats a col·locar una protecció de material impermeable entre el terra i els 
elements de la instal·lació. 

25. Mantenir les parades en un estat de conservació adequat. 
26. Reparar els desperfectes que causi a la via pública, voreres, enllumenat, arbreda, 

jardineria i mobiliari urbà en general. 
27. Respondre dels danys que es derivin de l’exercici de l’activitat 

 
ARTICLE 19. VACANCES I DIES D’ABSÈNCIA. 
 
Tots els titulars de llocs de venda podran disposar d’un període de fins a un mes en concepte 
de vacances, sempre i quan es comuniqui aquesta circumstància a l’òrgan competent. 
 
Quan el titular de la parada no pugui portar a terme l’activitat per malaltia o per vacances haurà 
de notificar a l’Ajuntament aquesta circumstància i el nom de la persona que exercirà l’activitat. 
 
S’ha de comunicar a l’Ajuntament amb una antelació mínima de 1 mes el període de vacances 
de què preveu gaudir. Si el titular no manifesta res al respecte, s’entén que és el mes d’agost. 
 
 
ARTICLE 20. ABSÈNCIES JUSTIFICADES 
 
Es consideren causes justificades, amb el corresponent justificant, les següents: 
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1. 15 dies naturals en cas de matrimoni. 
2. 4 dies naturals en casos de naixement de fill o malaltia greu o mort de parents fins al 

segon grau de consanguinitat o afinitat. Quan per aquest motiu es necessiti fer un 
desplaçament, el termini serà de 6 dies. 

3. 1 dia per trasllat de domicili habitual. 
4. El temps indispensable, pel compliment d’un deure inexcusable de caràcter públic i 

personal, comprenent l’exercici del sufragi actiu. 
5. L’avaria del vehicle en què es transporti la mercaderia, que dificulti el desenvolupament 

normal de l’activitat comercial. 
 
 
CAPÍTOL VI. PERSONAL RESPONSABLE DEL MERCAT 
 
ARTICLE 21. VIGILÀNCIA, GESTIÓ I CONTROL DURANT LA CELEBRACIÓ DEL MERCAT 
 
Correspon a l’Ajuntament exercir la vigilància i inspecció del mercat. Quan sigui procedent, 
podrà adoptar les mesures cautelars necessàries, incloses la immobilització i el decomís de la 
mercaderia. Aquestes mesures seran independents de les sancions que correspongui imposar. 
 
En el cas d’infracció que pugui afectar a la seguretat dels productes alimentaris posats a la 
venda, les autoritats encarregades del control adoptaran les mesures necessàries amb la 
finalitat de controlar-ne el risc per a la salut. 
 
L’Ajuntament designarà EL PERSONAL DEL MERCAT, a qui li correspondrà el control del 
mercat. També li correspondrà situar els comerciants als seus respectius llocs de venda, 
resoldre les incidències que puguin sorgir en la instal·lació i transcurs del mercat, i en tot allò 
que afecti a l’ordre, la disciplina i la neteja. Serà l’encarregat de disposar les mesures 
necessàries per el bon funcionament del mercat, i donar compte dels fets i incidències a l’òrgan 
competent. 
 
Correspon a la POLICIA MUNICIPAL la vigilància i el manteniment de l’ordre públic al recinte, 
ordenar el trànsit i l’estacionament al recinte de la zona del mercat i  la col·laboració amb el 
personal del mercat. 
 
Correspon a la INSPECCIÓ SANITÀRIA, examinar, les condicions sanitàries dels articles 
d’alimentació destinats a la venda i ordenar el decomís dels productes en condicions deficients. 
 
Qualsevol altra inspecció, degudament acreditada també pot efectuar controls sobre els àmbits 
de les seves competències sectorials, en relació a l’activitat comercial dels marxants en el 
mercat 
 
CAPÍTOL VII. RÈGIM SANCIONADOR 
 
ARTICLE 22. TIPUS D’INFRACCIONS 
 
Les infraccions comeses pels titulars dels llocs de venda seran qualificades de lleus, greus i 
molt greus. 
 
Les infraccions prescriuran: 

⇒ les lleus als sis mesos 
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⇒ les greus als dos anys 
⇒ i les molt greus als tres anys. 
 
A efectes del còmput del termini de prescripció, aquest es considerarà iniciat a partir de la data 
de comissió de la infracció. En el cas d’infraccions continuades, es tindrà en compte la data de 
finalització de l’activitat il·lícita. 
 
INFRACCIONS LLEUS 
 
Tindran consideració d’infraccions lleus: 
 

1. El comportament que produeixi molèsties al públic o altres paradistes i el contrari a les 
bones costums i normes de convivència dins el recinte del mercat  

2. No tenir en lloc visible la identificació o distintiu de la parada. 
3. La negligència en el correcte dipòsit dels embolcalls i productes excedents de 

l’activitat.  
4. L’incompliment dels horaris de descàrrega, venda i desmuntatge de les parades. 
5. L’ocupació per la parada de més espai de l’autoritzat, i l’exposició de mercaderies fora 

del lloc assignat. 
6. No tenir a disposició del públic els fulls oficials de reclamació. 
7. No exhibir els preus de venda al públic de les mercaderies. 
8. No tenir a disposició dels agents de l’autoritat que li requereixen la documentació 

relativa a la parada. 
6. Realitzar operacions de pesada i mesura fora de la vista del públic. 
7. L’incompliment de qualsevol de les disposicions que contenen el Reglament, que no 

tinguin el caràcter de greus o molt greus. 
 

INFRACCIONS GREUS   
 
Tindran consideració d’infraccions greus: 

1. La reincidència d’infraccions lleus dins el període de sis mesos.  
Es considera que existeix reincidència quan es comet en el termini d’un any, més d’una 
infracció, quan així és declari per infracció ferma. 

2. La manca de neteja del lloc reservat i el seu entorn, mentre es realitza la venda i un 
cop finalitzat el mercat i retirades les instal·lacions. 

3. La negativa o la resistència a subministrar dades o a facilitar la informació requerida pel 
personal autoritzat, amb vista al compliment de les funcions de 
informació, investigació i inspecció en les matèries objecte de la present 
ordenança, com també el fet de subministrar informació inexacta. 

4. Les discussions que produeixen escàndol, dins el recinte del mercat. 
5. La inobservança de les instruccions que discrecionalment i pel bon funcionament del 

mercat doni el personal del mercat. 
6. L’actuació expressa que provoqui danys a béns públics o privats. 
7. L’ocupació o el dipòsit de materials en els espais previstos com a pas entre 

parades laterals. 
8. La manca de condicions higiènic - sanitàries dels llocs de venda, dels 

manipuladors, dels vehicles de transport d’aliments, així com dels productes i aliments 
posats a disposició del consumidor. 

9. La venda de productes no compresos en la corresponent autorització. 
10. Llençar brossa o deixalles de qualsevol mena fora dels espais habilitats. 
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11. La modificació de la configuració, grandària i ocupació de les parades sense 
autorització del personal del mercat o sense ajustar-se a les condicions d’aquesta. 

12. No tenir a disposició del personal d’inspecció les factures i comprovants de compra 
dels productes que es posin a la venda. 

13. Les infraccions a la normativa vigent en matèria comercial, de seguretat i 
alimentària. 

14. Posar música o megafonia, a excepció de les parades específicament destinades a la 
venda d’articles o complements musicals sense excedir dels decibels permesos. 

15. La connivència amb la venda il·legal. 
16. Circular amb el vehicle fora de l’horari autoritzat 
 

INFRACCIONS MOLT GREUS 
 
Tindran consideració d’infraccions molt greus: 
 

1. La reincidència d’infraccions greus dins el període de dos anys.  
2. El fet de subministrar informació o documentació falsa 
3. Les baralles amb empentes o cops, dins el recinte del mercat. 
4. El sotsarrendament o cessió de part o de la totalitat de l’espai autoritzat. 
5. Tenir treballant a la parada menors, en edat d’escolaritat obligatòria. 
6. La resistència, la coacció o la represàlia, o la temptativa de fer-ne, contra els 

funcionaris facultats per a l’exercici de la funció d’investigació, de vigilància o 
d’inspecció en les matèries objecte del Reglament. 

7. L’absència injustificada del lloc reservat al mercat sense la deguda justificació i 
comunicació a l’Ajuntament per un temps de 2 dies. S’exclou el període normal de 
vacances, que també ha de comunicar-se per escrit. 

8. La utilització de l’autorització per part de persones diferents a les autoritzades. 
9. Les infraccions per frau, adulteració o engany. 
10. No atendre les directrius del Pla d’Emergència en el cas que aquest s’activés. 
11. Exercir l’activitat sense autorització municipal 
 

ARTICLE 23. SANCIONS 
 
Les sancions que es poden imposar consisteixen en multes pecuniàries i en la suspensió o 
revocació absoluta de l’autorització. 
 
• Infraccions lleus: 
 
I. Advertiment 
II. Multa fins 20.000€ 
 
Es considera que existeix reincidència quan es comet en el termini d’un any, més d’una 
infracció, quan així és declari per infracció ferma. 
 
• Infraccions greus: 
 
I. Suspensió de l’autorització de 1 a 6 mesos. 
II. Multa de 20.001€ fins 100.000 € 
 
• Infraccions molt greus: 
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I. Revocació de l’autorització. 
II. Multa de 100.001 € fins 500.000 € 
 
Es poden imposar aquestes sancions sens perjudici d’altres mesures complementàries com: 
 

 La intervenció dels productes exhibits, com a acció de cautela i prevenció de riscos a la 
salut de les persones. 

 El cessament immediat de l’activitat de venda no sedentària quan s’exerceixi sense 
disposar de la preceptiva autorització. 

 
 
El procediment per a la imposició de les sancions a les infraccions previstes és el procediment 
sancionador que regula la legislació vigent en la matèria, prèvia la instrucció del corresponent 
expedient administratiu. 
 
ARTICLE 24. GRADUACIÓ DE LES SANCIONS 
 
L’aplicació de la sanció es gradua tenint en compte les circumstàncies següents: 
 

1. L’esmena dels defectes derivats de l’incompliment d’aquestes normes, sempre que 
d’aquest incompliment no s’hagin derivat perjudicis directes a tercers.  

2. La reincidència quan no sigui determinant de l’infracció. 
3. El grau d’intencionalitat. 
4. El nombre de consumidors i usuaris afectats. 
5. La quantia del benefici il·lícit. 
6. El volum de vendes. 
7. La situació de predomini de l’infractor al mercat. 
8. La gravetat dels efectes socioeconòmics. 
9. A efectes de la reincidència no s’hi computen els antecedents infractors cancel·lats. 

 
ARTICLE 25. PRESCRIPCIÓ DE LES SANCIONS 
 
Les infraccions molt greus prescriuen als 5 anys, les greus prescriuen als 2 anys i les lleus a 
l’any. Aquests terminis es compten a partir de la producció del fet sancionable o de l’acabament 
del període de comissió si es tracta d’infraccions continuades.  
 
Es consideren cancel·lats els antecedents infractors quan hagin transcorregut els mateixos 
terminis de l’apartat anterior, els quals comencen a comptar des de l’endemà del dia en què 
s’hagi complert la resolució sancionadora.  
 
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 
 
Primera. Autoritzacions per a la venda no sedentària anteriors a l’entrada en vigor del 
Decret legislatiu 3/2010. (06 d’octubre de 2010)  
 
Les autoritzacions atorgades abans de l’entrada en vigor del Decret Legislatiu 3/2010, de 05 
d’octubre, per a l’adequació de normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE del 
Parlament i del Consell del 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, 
resten automàticament prorrogades fins el 06 d’octubre de 2025 i son prorrogables, de manera 
expressa, per períodes similars  de 15 anys havent-se de regir pels preceptes del present 
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reglament.  
 
Segona. Autoritzacions per a la venda no sedentària posteriors a l’entrada en vigor del 
Decret legislatiu 3/2010 (06 d’octubre de 2010) 
 
Les autoritzacions atorgades desprès de l’entrada en vigor del Decret Legislatiu 3/2010, de 05 
d’octubre, per a l’adequació de normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE del 
Parlament i del Consell del 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior i 
abans de l’entrada en vigor de la disposició transitòria tercera de la Llei 07/2011 de 27 de juliol 
de Mesures Fiscals i Financeres s’entenen concedides per un període de 15 anys, havent-se 
de regir pels preceptes del present reglament.  
 
 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 
Resta derogat l’antic Reglament del mercat de venda no sedentària, aprovat per acord plenari 
de 09 de juliol de 1991.  
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquest Reglament entrarà en vigor una vegada aprovat definitivament i publicat el seu text 
íntegre en el Butlletí Oficial de la Província, quan hagi transcorregut el termini que preveu 
l’article 65.2 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.  
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CONFIGURACIÓ PARADES 

MERCAT VENDA NO 

SEDENTARIA DE CUBELLES 

A. EMPLAÇAMENT MERCAT VENDA NO SEDENTÀRIA CUBELLES.  

La ubicació del mercat de venda no sedentària de Cubelles és a la Plaça del Mercat de Cubelles, 

situada entre el Carrer Nou i el Carrer Raval del Torrent.  
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B. TIPOLOGIA DE PARADES: 

Actualment tenim la següent configuració al Mercat no sedentari de Cubelles: 

Nombre 

parades 
Tipus de parada Sector comercial 

10 Fruites i verdures 

Quotidià alimentari 

4 Embotits 

1 Herbolari 

2 Pa i Pastisseria 

1 Menjar preparat 

1 Pollastres a l’ast 

1 Ous 

2 

 

Bacallà 

 

1 Drogueria 

Quotidià no alimentari 1 Merceria 

1 Perfumeria i cosmètica 

3 Roba llar 
Equipament de la llar 

4 Basar 

12 Roba adult dona 

Equipament de l 

a persona 

4 Roba dona / home adult 

2 Roba d’homes adult 

1 Roba jove 

3 Roba intima home / dona 

3 Roba pijama adults 

2 Roba infantil 

2 Cotilleria 

3 Calçat adult 

2 Calçat home / nen 
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1 Calçat infantil 

2 Peces especials 

1 Bossa, motxilla dona / nen 

1 Marroquineria 

2 Bijuteria 

1 Llibres i/o música Lleure i cultura 

1 Floristeria 
Altres 

2 Plantes 

  


