
  Exp. 1.2.1.2  11/12 

  Legislatura 2011-2015 
  

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

EXTRACTE DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE 18 DE 
DESEMBRE 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 18 de desembre, a les 20:08 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. Joana Navarrete Jiménez, 1a Tinenta d’alcalde 
  
-  Sra. Lídia Pàmies Etaix, 2a Tinenta d’alcalde 
 
-  Sr. Luis Francisco Alamán i Catalán, 3er 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 
 
-  Sra. Noemí Boza Cano, regidora del Partit Popular de Catalunya 
 
-  Sra. Rosa Montserrat Fonoll Ventura, regidora d’Unitat Cubellenca-Reagrupament 
 
-  Sr. Josep Maria Hugué Oliva, regidor d’Unitat Cubellenca-Reagrupament 
 
-  Sr. José Manuel Ardila Contreras, regidor d’Unitat Cubellenca-Reagrupament 
 
-  Sr. Xavier Baraza Sánchez, regidor d’Unitat Cubellenca-Reagrupament 
 
-  Sra. 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, la Sra. Rosa M. Almirall i Domènech, Interventora de la corporació. 
 



  Exp. 1.2.1.2  11/12 

  Legislatura 2011-2015 
  

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

ORDRE DEL DIA 
 
I. APROVACIÓ D’ACTES 
 
1.1.-  APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
DE 20 DE NOVEMBRE DE 2012 
 
Es sotmet a votació l’acta i s’aprova per unanimitat dels membres de la corporació. 
 
II. PART INFORMATIVA 
 
2.-  INFORMACIONS DE PRESIDÈNCIA 
 
No n’hi ha 
 
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 decrets de l’Alcaldia núm. 716 a 794 de l’exercici 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 núm. 731/2012, 729/2012 i 738/2012,pels 
quals es resol temes de personal. 
 
Els membres del Ple en resten assabentats.  
 
III. PART RESOLUTIVA 
 
REGIDORIA D’URBANISME 

5.- APROVACIÓ DEFINITIVA, SI S’ESCAU, DEL PROJECTE EXECUTIU 

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CUBELLES. NOVA SEU 

 

La Junta de Govern Local en sessió ordinària del dia 3 d’octubre, per unanimitat dels 
membres assistents, acorda aprovar inicialment el projecte d’obra municipal ordinària 
anomenat “Biblioteca Municipal de Cubelles. Nova seu”, promogut per l’Ajuntament de 
Cubelles amb un pressupost d’execució per contracta de 3.629.537,42€ (IVA inclòs) i 
sotmetre el projecte esmentat a informació pública per un període de trenta dies. 
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Vist el certificat emès per la secretaria de la corporació que posa de manifest que 
durant el termini de 30 dies determinat per a l’exposició pública,  comptats a partir de 
l’endemà de la data de publicació de l’anunci al BOP (de data 18.10.2012) de l’anunci 
d’informació pública del Projecte “Biblioteca Municipal de Cubelles. Nova seu”, no 
consta en aquest Ajuntament la interposició de cap recurs i/o al·legació. 
 
Vistos els informes favorables emesos pels serveis tècnics en relació a l’aprovació 
inicial del projecte executiu  Biblioteca Municipal de Cubelles. Nova Seu.  
 
Vist allò que estableix l’article 37 i 38 del ROAS pel que fa a la tramitació dels 
projectes d’obres locals ordinàries i l’òrgan competent per aprovar-los, respectivament. 
 
Atès que el pressupost d’execució de contracta del projecte supera el 10% dels 
recursos ordinaris del pressupost, la competència resideix en el Ple, vist el que 
disposa l’article 52.2.o)  del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de data 11 de desembre de 
2012. 
 
L’adopció d’aquest acord era competència de Junta de Govern Local en virtut de les 
delegacions acordades, per acord de Ple de data 19 de juliol de 2011. Tanmateix, en 
data 20 de novembre de 2012 el Ple acordà advocar les competències delegades a la 
Junta de Govern. En conseqüència, correspon al Ple de la corporació l’aprovació 
definitiva del projecte d’obra. Per tant, aquesta regidoria, proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció dels següents: 
 
 
ACORDS 
 
Primer.- Aprovar definitivament el projecte d’obra municipal ordinària anomenat 
“Biblioteca Municipal de Cubelles. Nova seu”, promogut per l’Ajuntament de Cubelles i 
que inclou l’Estudi de Seguretat i Salut, amb un pressupost d’execució per contracta 
de 3.629.537,42€ (IVA inclòs). 
 
Segon.- Inserir anunci del present acord en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOPB), al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) al BOPB  i al 
tauler d’anuncis de la Corporació. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a tots els interessats i comunicar-lo al departament de 
contractació, al tècnic responsable del PUOSC, al departament de Cultura i als serveis 
tècnics municipals. 
 
La Sra. Pàmies explica que el projecte de la biblioteca i del seu entorn  és un projecte 
reclamat per tota la ciutadania cubellenca i que gairebé tots els partits polítics portaven 
dins del programa electoral; que es tracta d’un edifici sostenible que s’anticipa a les 
necessitats futures del municipi i que compleix amb tots els requisits per entrar a 
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formar part  de la Xarxa de Biblioteques Municipals. Afegeix que aquest projecte ha 
estat escollit pel departament de Cultura de la Generalitat com a exemple en el marc 
d’un curs adreçat  a directors i directores de biblioteques i considera que és un 
projecte molt bo per al municipi i que seria bo comptar amb l’aprovació de tot el 
consistori. 
 
La Sra. Martínez comenta que amb aquesta es pren un compromís que haurà de venir 
reflectit en els pressupostos futurs ja que, entre les dues obres, són prop de 4 milions 
d’euros; afegeix que donarà suport a la proposta, però que no voldria donar lloc a una 
falsa interpretació de que es posa ja la primera pedra; assenyala que s’ha de tenir en 
compte que l’Estat fixa un endeutament per tots els municipis que no pot anar més 
enllà d’un percentatge i que si a aquests 4 milions se´ls dóna cabuda a dintre del 
pressupost ja s´estaria al llindar màxim d’aquest percentatge autoritzat i no voldrien, 
diu, que això frenés el poder portar a terme altres projectes que consideren igual o 
més importants. Conclou remarcant que el que es porta avui a aprovació és un inici 
per a  poder desenvolupar aquest projecte. 
 
La Sra. Cuadra diu que el vot de CiU serà favorable, però destaca que el que avui es 
porta a aprovació és el projecte executiu tant de l’edifici de la biblioteca com del seu 
entorn, no la construcció; que, a partir d’avui o dels propers pressupostos, s’haurà 
d’arribar a un consens per a  garantir que aquest projecte es pugui finançar des de 
l’Ajuntament i pugui tirar endavant.  
 
La Sra. Romero diu que el Partit dels Socialistes donarà el total suport a aquest 
projecte ja que  es va  treballar des de la legislatura anterior, però recorda que s’haurà 
de finançar i incloure’s dintre dels pressupostos en vàries anualitats una quantitat de 
gairebé quatre milions d’euros. Tot seguit, considera que aquesta quantitat està 
excessivament elevada i  demana a l’equip de govern i als tècnics que es faci un bon 
treball per poder fer un concurs adequat amb els temps de crisis. 
 
El Sr. Ardila diu que avui és un dia molt important pel poble de Cubelles perquè s’ha 
donat un pas més en la construcció de la biblioteca; que, a més, en el pressupost del 
2012 es compta amb una partida destinada a possibles subvencions que pugui 
negociar el govern de Cubelles. Comenta que  des de l’any 99 totes les campanyes 
electorals han inclòs la biblioteca; recorda que aquest projecte ve de l’anterior 
legislatura i de l’anterior regidora de Cultura, Sra. Prudencia Carrasco, i que després 
d’un concurs en el que es van presentar més de 50 treballs, va ser escollit aquest 
projecte; que des de la Regidoria d’Urbanisme i Cultura, de la qual UC-Reagrupament 
formava part al juny del 2011, es van posar en marxa per poder tirar endavant el 
projecte i no perdre els 300.000 € de subvenció. Afegeix que després de diverses 
reunions amb la Diputació i amb l’empresa que havia de tirar endavant el projecte van 
detectar, diu, que el PPC no hi estava d’acord totalment malgrat finalment, afegeix, sí 
que hi van estar. Seguidament comenta que el preu de l’execució està al voltant dels 4 
milions d’euros, dels quals 600.000€ ja es tenen en concepte de subvencions 
d’organismes supramunicipals i que, segons els terminis plantejats, el nou equipament 
podria ser una realitat en un període 20 mesos. Finalment, diu que Unitat Cubellenca 
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es posa a disposició del govern per poder començar  aquest projecte i fer-lo possible el 
més aviat. 
 
El Sr. Alamán diu que està d’acord en que es tracta d’un projecte molt esperat i que la 
seva aprovació suposa un pas tremendament important però que no pot compartir el 
comentari sobre que el PPC va posar-hi objeccions, donat que va ser el mateix PPC, 
diu, el que en l’anterior legislatura va presentar 150 signatures per a tirar endavant 
aquest projecte; que intentaven trobar el millor per al municipi utilitzant materials no tan 
cars i que la Junta de Govern de 3 d’octubre es va aprovar per unanimitat. Continua 
indicant  que si l’equip de govern porta l’aprovació d’aquest projecte és perquè 
Cubelles és, diu, dels pocs ajuntaments que es pot permetre  finançar-lo. En al·lusió a 
la intervenció de la Sra. Romero comenta que tant de bo s’haguessin negociat els 
contractes perquè així s´haurien estalviat molts diners. 
 
La Sra. Romero puntualitza que el fet que hagin disminuït les obres privades ha 
generat un major interès en treballar per a l’Administració pública i que això fa que es 
puguin aconseguir millors condicions. 
 
La Sra. Alcaldessa demana a la Sra. Pàmies que expliqui els terminis. 
 
La Sra. Pàmies explica que l’obra havia d’estar licitada pel 3 de març del 2013; que es 
va demanar una pròrroga de sis mesos i que finalment l’han concedit fins el 31 de 
desembre del 2013. Afegeix que són 20 mesos d’execució, però que es podria 
escurçar. 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per  unanimitat dels membres de la 
corporació 
 

6.- APROVACIÓ DEFINITIVA, SI S’ESCAU, DEL PROJECTE EXECUTIU 

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CUBELLES. URBANITZACIÓ DE L’ENTORN 

 

La Junta de Govern Local en sessió ordinària del dia 3 d’octubre, per unanimitat dels 
membres assistents, acorda aprovar inicialment el projecte d’obra municipal ordinària 
anomenat “Biblioteca Municipal de Cubelles. Urbanització de l’entorn”, promogut per 
l’Ajuntament de Cubelles amb un pressupost d’execució per contracta de 464.961,67€ 
(IVA inclòs) i sotmetre el projecte esmentat a informació pública per un període de 
trenta dies. 
 
Vist el certificat emès per la secretaria de la corporació que posa de manifest que 
durant el termini de 30 dies determinat per a l’exposició pública,  comptats a partir de 
l’endemà de la data de publicació de l’anunci al BOP (de data 18.10.2012) de l’anunci 
d’informació pública del Projecte “Biblioteca Municipal de Cubelles. Urbanització de 
l’entorn”, no consta en aquest Ajuntament la interposició de cap recurs i/o al·legació. 
 
Vistos els informes favorables emesos pels serveis tècnics en relació a l’aprovació 
inicial del projecte executiu  Biblioteca Municipal de Cubelles. 464.961,67.  
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Vist allò que estableix l’article 37 i 38 del ROAS pel que fa a la tramitació dels 
projectes d’obres locals ordinàries i l’òrgan competent per aprovar-los, respectivament. 
 
Atès que el pressupost d’execució de contracta del projecte supera el 10% dels 
recursos ordinaris del pressupost, la competència resideix en el Ple, vist el que 
disposa l’article 52.2.o)  del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de data 11 de desembre de 2012 
 
L’adopció d’aquest acord era competència de Junta de Govern Local en virtut de les 
delegacions acordades, per acord de Ple de data 19 de juliol de 2011. Tanmateix, en 
data 20 de novembre de 2012 el Ple acordà advocar les competències delegades a la 
Junta de Govern. En conseqüència, correspon al Ple de la corporació l’aprovació 
definitiva del projecte d’obra.  
 
Per tant, aquesta regidoria, proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
Primer.- Aprovar definitivament el projecte d’obra municipal ordinària anomenat 
“Biblioteca Municipal de Cubelles. Urbanització de l’entorn”, promogut per l’Ajuntament 
de Cubelles i que inclou l’Estudi de Seguretat i Salut, amb un pressupost d’execució 
per contracta de 464.961,67 € (IVA inclòs). 
 
Segon.- Inserir anunci del present acord en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOPB), al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) al BOPB  i al 
tauler d’anuncis de la Corporació. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a tots els interessats i comunicar-lo al departament de 
contractació, al tècnic responsable del PUOSC, al departament de Cultura i als serveis 
tècnics municipals. 
 
La Sra. Pàmies explica que la primera proposta del pressupost era de 600.000 € però 
que amb la rebaixa dels materials s’ha arribat als 464.000 €, tot i la pujada de l’IVA. 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per unanimitat dels membres de la 
corporació 
 

7.- ALTRES TEMES 
 
IV. PART DE CONTROL 
 
8.- MOCIONS  
 
8.1.- MOCIÓ EN DEFENSA DEL MODEL EDUCATIU CATALÀ ACTUAL I LA 
IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA  I EN CONTRA DE LA REFORMA EDUCATIVA QUE 
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PROPOSA EL MINISTRE D’EDUCACIÓ I CULTURA, LA LOMCE, PRESENTADA 
PELS GRUPS MUNICIPALS D’ICV-EUA, UC-REAGRUPAMENT, PSC-PM, CIU I       
EC-FIC 
 
Atès que l'esborrany de la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE), 

elaborat pel Ministeri d'Educació i presentat el  4 de desembre als consellers 

autonòmics per part del ministre d'Educació, José Ignacio Wert, atempta greument 

contra el model  ď immersió lingüística a Catalunya.  

 Atès que, fins ara, la Llei Orgànica d'Educació (LOE) donava el mateix rang a 

l'assignatura de llengua i literatura castellanes i a les de les llengües cooficials, i que la 

Sentència del Tribunal Constitucional 31/2010 declarava que ambdues llengües havien 

de ser objecte ď ensenyament, sent el català el centre de gravetat del sistema 

educatiu a Catalunya.  

 Atès que la Llei d'Educació de Catalunya (LEC), com a la legislació pròpia del País en 

matèria  ď educació i àmpliament recolzada pel Parlament de Catalunya, garanteix un 

model educatiu que dóna bons resultats acadèmics, en  assolir els alumnes els nivells 

adequats de coneixement ď ambdues llengües al finalitzar l’ensenyament obligatori, tal 

com acrediten els  resultats de les proves ď avaluació efectuades.  

Atès que durant més de 30 anys el model ď immersió lingüística ha contribuït de 

manera decisiva a millorar l'ús social de la llengua catalana, garantint i promovent la 

igualtat ď oportunitats en una societat cohesionada.  

Pels motius exposats, els grups municipals d’ICV-EUIA, UC-Reagrupament, PSC-PM, 

CIU i EC-FIC,  proposen al Ple l’adopció dels següents  

ACORDS  

 Primer.- Manifestar el nostre rebuig rotund a l’ esborrany de Llei Orgànica de Millora 

de la Qualitat Educativa (LOMCE) que vol aprovar el Ministeri d'Educació.  

Segon.- Manifestar el suport al model d’escola catalana en llengua i continguts, així 

com a tota la comunitat educativa, per tal que continuï aplicant-lo en el dia a dia, sense 

atendre les Sentències del Tribunal Suprem espanyol ni la interlocutòria del Tribunal 

Superior de Justícia de Catalunya ni altres similars que les puguin seguir, que posen 

en perill el sistema d’immersió lingüística als centres educatius de Catalunya. 

Tercer.- Donar suport a la Generalitat de Catalunya i al Departament d'Ensenyament 

en la defensa de les competències educatives de Catalunya, i en totes aquelles 

actuacions que porti a terme per a defensar el català i el model lingüístic de la nostra 

escola.   



  Exp. 1.2.1.2  11/12 

  Legislatura 2011-2015 
  

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

Quart.- Instar el Govern a continuar aplicant la Llei d'Educació de Catalunya (LEC), 

que està en plena consonància amb els principis educatius recollits a l'Estatut 

d’Autonomia de Catalunya  i que es l’eina que garanteix que no se separen els infants 

per raó de llengua, assolint tots ells el perfecte coneixement del català i del castellà.  

Cinquè.- Demanar al Sr. President del Govern espanyol, Mariano Rajoy, el cessament 

del Ministre Wert, ja que la seva proposta de LOMCE atempta contra el model de país 

i la cohesió social. 

Sisè.- Donar trasllat ď aquesta moció al President del govern espanyol, al President de 

la Generalitat de Catalunya, a la Presidenta del Parlament de Catalunya, als grups 

parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Conselleria d’Ensenyament, als grups 

parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Senat, al Consell de Ministres, als 

Presidents de l’Associació Catalana de Municipis i de la Federació de Municipis de 

Catalunya, a Somescola.cat i als equips directius, representants de les AMPAS, 

representants dels estudiants i Consells Escolars del municipi de Cubelles. 

La Sra. Romero comenta que s’ha d’esmenar el segon punt dels acord i on diu: 

“aplicant-lo en el dia a dia sense atendre les Sentències del Tribunal Suprem espanyol 

ni la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ni altres similars”, ha 

de dir: “aplicant-lo amb total rebuig, a les Sentències del Tribunal Suprem espanyol i la 

interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i altres similars”. 

La Sra. Martínez opina que aquesta modificació és un atac encobert per anul·lar la 

nostra cultura i que el model actual no exclou ningú; que la llengua és el patrimoni 

principal de Catalunya i que ara està en perill si no hi posem remei. Afegeix que s’han 

de fer tots els esforços que calgui per mantenir el nivell actual de coneixement del 

català i millorar-lo perquè si hi manca a l’escola bàsica ens mancarà durant vàries 

generacions que tornaran, diu, a desprestigiar la nostra llengua. 

La Sra. Cuadra diu que CIU defensarà el model d’immersió lingüística, que té una 

història de trenta anys i que ha promogut un model de societat cohesionat el qual ha 

estat reconegut, comenta, a nivell internacional i posat com a exemple en diverses 

ocasions. Afegeix que aquest model persegueix una societat multilingüe amb el català 

com a llengua vehicular i que no defensaran mai que es separi els alumnes per qüestió 

de llengua perquè l’Ensenyament ha d’aglutinar a totes les diferències. Finalment, diu 

que com a mestra,  pot assegurar que a les escoles no hi cap tipus de problema ni 

discriminació per la llengua.  

El Sr. Grau dóna suport a tots els arguments que s’han dit fins ara: que la llengua en 

aquest país no és motiu de conflicte sinó un element de cohesió i que només l’utilitzen 

com a eina de crispació social els que en volen treure algun rendiment polític. Afegeix 

que s’ha de defensar la legitimitat de totes les llengües, que aquest és un tema que 
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ens afecta en la nostra relació social quotidiana i considera que jugar amb la llengua 

d’aquesta manera tan frívola és denunciable. Finalment, diu que s’ha de reclamar una 

reforma profunda del model educatiu, que és el que realment està en crisi i que està 

donant, diu, unes elevades taxes d’abandonament escolar i afectant els resultats 

acadèmics dels nostres alumnes. 

El Sr. Baraza diu que hi votaran a favor perquè consideren que es tracta d’un nou atac 

al català; que el nostre model d’immersió lingüística porta trenta anys demostrant el 

seu èxit donant lloc a un model de societat caracteritzat per una cohesió i una igualtat 

d’oportunitats i que està compartit per la totalitat de la nostra societat, a excepció d’una 

minoria. Afegeix que en comprensió lectora en castellà l’últim informe PISA indica que 

estem per sobre de la mitjana de l’Estat espanyol i que en temes de comunicació 

lingüística també estem per sobre de la mitja per la qual cosa no es pot considerar, 

diu, que sigui un mal model. Seguidament comenta que el català no té res de 

minoritari, doncs està entre les 70 llengües més parlades del món, és la vint-i-dosena 

llengua més traduïda del món i en set anys la població catalanoparlant ha crescut al 

voltant de 500.000 persones; que es parla a quatre països, que a Espanya es parla al 

País Valencià, Aragó, Balears i Múrcia, que les últimes enquestes diuen que el 78% de 

la població catalana sap parlar català i el 92% l’entén, que més de 7.000 estudiants 

han realitzat cursos de català en universitats estrangeres, que l’11% de llibres que 

s’han publicat a Espanya han estat en català. En referència al ministre Wert, diu que 

tothom pot ser ministre però no tothom pot ser mestre i que el que pretén és que hi 

hagi una única llengua.  

El Sr. Alamán diu que el català s’ha de defensar i que necessitem el coneixement del 

català, del castellà i inclús d’una tercera llengua. 

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

El Sr. Alamán, en referència a la intervenció del Sr. Grau, diu que som l’única 

comunitat a la que no hi ha lliure elecció com hi ha, diu, a Galícia o al País Basc. 

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

El Sr. Alamán continua dient que estem en una societat on s’han de defensar totes les 

llengües però que també s’ha de defensar el dret de llibertat dels pares per una 

llengua vehicular. Destaca que molts dels polítics que imposen la immersió lingüística 

obligatòria exclusivament en català a les escoles públiques de Catalunya porten els 

seus fills a escoles privades d’elit a les que no s’utilitza el català com a única llengua 

vehicular.   

En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Baraza. 
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El Sr. Alamán opina que restringint la possibilitat d’utilitzar el castellà com a llengua 

vehicular a les escoles públiques s’està creant una enorme discriminació de les 

escoles públiques respecte de les privades. 

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

El Sr. Alamán afegeix que la seva intenció no és generar polèmica sinó un marc de 

debat adequat per a contribuir a trobar la millor solució possible. 

El Sr. Pineda diu que, des d’ICV, exigeixen la retirada d’aquest esborrany de Llei 

perquè creuen que significa un retrocés que atempta contra la cohesió social definint 

l’educació no com un dret sinó com un factor productiu més; que recentralitza la 

política educativa limitant la capacitat de que Catalunya pugui fer la definició més 

idònia per a la nostra realitat. També consideren que atempta contra la normalització 

de la llengua catalana i el model d’immersió lingüística i que consolida la segregació 

dels alumnes per sexe així com per la llengua; que, a més, potencia la diferenciació 

entre centres educatius públics i privats i  planteja un model adoctrinador i ideològic 

perquè elimina l’assignatura de Educació per la Ciutadania, potencia creences 

religioses i desmunta el model d’educació comprensiva en tota l’etapa obligatòria amb 

l’avançament de la diferenciació d’itineraris i la no implementació de revàlides. 

Finalment, en referència al Sr. Wert, diu que potser seria hora que posés els peus a 

Catalunya, parlés en castellà pel carrer i així al veure que ho pot fer amb llibertat 

comprendrà, diu, el que és la Catalunya de tots i totes. 

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

La Sra. Martínez diu que si a una llengua se la relega i arracona, les generacions 

futures no tindran llibertat d’elecció i li pregunta al Sr. Alamán que si realment està 

encantat de que la seva filla tingui el català com a llengua vehicular a l’escola per què 

no aprova aquesta moció. 

En aquests moments s’incorpora a la sessió la Sra. Navarrete i s´hi absenta el Sr. 

Hugué. 

El Sr. Écija diu que ell és nascut a Madrid però que sempre ha estudiat a Catalunya ; 

que incús així té problemes per a parlar i escriure en català perquè quan ell va estudiar 

no podia fer-ho en català i si ara, diu els seus fills es poden expressar igual en les 

dues llengües és gràcies al model actual. 

El Sr. Alamán diu que aquest avantprojecte de Llei no suposa un atac al català sinó 

que pretén que els pares tinguin la llibertat de triar i que hi hagi igualtat entre les 

famílies que accedeixen a centres públics i a centres privats. 

En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Hugué. 
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Es sotmet a votació la moció, amb l’esmena proposada per part de la Sra. Romero  i 

s’aprova per 14 vots a favor ( 4 d’ICV-EUA, 4 d’UC-Reagrupament, 3 del PSC, 2 de 

CIU i 1 d’EC-FIC), 3 vots en contra ( 3 del PPC) i cap abstenció quedant redactada la 

moció de la següent manera: 

 “MOCIÓ EN DEFENSA DEL MODEL EDUCATIU CATALÀ ACTUAL I LA 

IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA  I EN CONTRA DE LA REFORMA EDUCATIVA QUE 

PROPOSA EL MINISTRE D’EDUCACIÓ I CULTURA, LA LOMCE, PRESENTADA 

PELS GRUPS MUNICIPALS D’ICV-EUA, UC-REAGRUPAMENT, PSC-PM, CIU I       

EC-FIC 

Atès que l'esborrany de la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE), 

elaborat pel Ministeri d'Educació i presentat el  4 de desembre als consellers 

autonòmics per part del ministre d'Educació, José Ignacio Wert, atempta greument 

contra el model  ď immersió lingüística a Catalunya.  

 Atès que, fins ara, la Llei Orgànica d'Educació (LOE) donava el mateix rang a 

l'assignatura de llengua i literatura castellanes i a les de les llengües cooficials, i que la 

Sentència del Tribunal Constitucional 31/2010 declarava que ambdues llengües havien 

de ser objecte ď ensenyament, sent el català el centre de gravetat del sistema 

educatiu a Catalunya.  

 Atès que la Llei d'Educació de Catalunya (LEC), com a la legislació pròpia del País en 

matèria  ď educació i àmpliament recolzada pel Parlament de Catalunya, garanteix un 

model educatiu que dóna bons resultats acadèmics, en  assolir els alumnes els nivells 

adequats de coneixement ď ambdues llengües al finalitzar l’ensenyament obligatori, tal 

com acrediten els  resultats de les proves ď avaluació efectuades.  

Atès que durant més de 30 anys el model ď immersió lingüística ha contribuït de 

manera decisiva a millorar l'ús social de la llengua catalana, garantint i promovent la 

igualtat ď oportunitats en una societat cohesionada.  

Pels motius exposats, els grups municipals d’ICV-EUIA, UC-Reagrupament, PSC-PM, 

CIU i EC-FIC,  proposen al Ple l’adopció dels següents  

ACORDS  

Primer.- Manifestar el nostre declinació rotund a l’esborrany de Llei Orgànica de 

Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE) que vol aprovar el Ministeri d'Educació.  

Segon.- Manifestar el suport al model d’escola catalana en llengua i continguts, així 

com a tota la comunitat educativa, per tal que continuï aplicant-lo amb total rebuig, a 

les Sentències del Tribunal Suprem espanyol i la interlocutòria del Tribunal Superior de 
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Justícia de Catalunya i altres similars que les puguin seguir, que posen en perill el 

sistema d’immersió lingüística als centres educatius de Catalunya. 

Tercer.- Donar suport a la Generalitat de Catalunya i al Departament d'Ensenyament 

en la defensa de les competències educatives de Catalunya, i en totes aquelles 

actuacions que porti a terme per a defensar el català i el model lingüístic de la nostra 

escola.   

Quart.- Instar el Govern a continuar aplicant la Llei d'Educació de Catalunya (LEC), 

que està en plena consonància amb els principis educatius recollits a l'Estatut 

d’Autonomia de Catalunya  i que es l’eina que garanteix que no se separen els infants 

per raó de llengua, assolint tots ells el perfecte coneixement del català i del castellà.  

Cinquè.- Demanar al Sr. President del Govern espanyol, Mariano Rajoy, el cessament 

del Ministre Wert, ja que la seva proposta de LOMCE atempta contra el model de país 

i la cohesió social. 

Sisè.- Donar trasllat ď aquesta moció al President del govern espanyol, al President de 

la Generalitat de Catalunya, a la Presidenta del Parlament de Catalunya, als grups 

parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Conselleria d’Ensenyament, als grups 

parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Senat, al Consell de Ministres, als 

Presidents de l’Associació Catalana de Municipis i de la Federació de Municipis de 

Catalunya, a Somescola.cat i als equips directius, representants de les AMPAS, 

representants dels estudiants i Consells Escolars del municipi de Cubelles.” 

8.2.- MOCIÓ PER L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CUBELLES A 
L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA 
 
En els darrers anys, s’ha produït un significatiu augment del sentiment independentista 

entre la població catalana. La Consulta sobre la Independència de la Nació Catalana 

celebrada a centenars de poblacions i la gran manifestació del dia 11 de setembre de 

2012 a la ciutat de Barcelona són, només, una mostra de les iniciatives de la societat civil 

de cara al seu alliberament nacional. 

Per tal de donar resposta des de les institucions municipals aquesta demanda creixent de 

la societat civil, des de diversos ajuntaments s’ha promogut la creació d’una associació 

d’ens locals catalans que, amb la denominació “Municipis per la Independència”, treballi 

amb els objectius d’assolir un estat propi pera la nació catalana, defensar els drets 

nacionals i conscienciar la ciutadania de la necessitat d’exercir el dret a 

l’autodeterminació del poble català. 

Atès que el dret a l’autodeterminació és un principi fonamental dels drets humans, qüestió 

aquesta que està recollida a la carta de les Nacions Unides, com també al Pacte 

Internacional dels Drets Civils i Polítics ratificat per l’Estat Espanyol el 27 de juliol de 
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1977, que en el seu Article 1 proclama : “Tots els pobles tenen dret a l’autodeterminació. 

En virtut d’aquest dret determinen lliurement el seu estat polític i procuren també pel seu 

desenvolupament, econòmic, social i cultural.[...] Els estats en aquest pacte, incloent-hi 

aquells que tenen responsabilitat d’administrar territoris no autònoms, i territoris en 

fideïcomís, promouran l’exercici del dret a l’autodeterminació i respectaran aquest dret 

d’acord amb les disposicions de la Carta de les Nacions Unides.” 

Atès que el Decret 110/1996, de 2 d’abril, regula la constitució d’organitzacions 

associatives de les entitats locals de Catalunya per tal de protegir i promoure els seus 

interessos comuns i genèrics. 

Atès que la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovada pel Decret legislatiu 

2/2003, de 28 d’abril, disposa en el seu Títol XI, articles 133 a 136, que els ens locals 

tenen dret d’ associar-se en concordança amb el que disposa l’esmentat Decret 

110/1996. 

Demanem al Ple de l’Ajuntament de Cubelles que adopti els següents  

ACORDS 

Primer.- Adherir-se i participar en les actuacions de l’associació “Municipis per la 

Independència (AMI). 

Segon.- Treballar, conjuntament amb la resta de municipis interessats, en la redacció 

dels documents necessaris de l’Associació. 

Tercer.- Designar l’alcaldessa com a representant d’aquest d’Ajuntament a l’Associació a 

constituir. Quan no pugui assistir-hi, podrà delegar, mitjançant resolució expressa, en 

algun altre regidor o regidora. 

Quart.- Facultar la senyora alcaldessa per signar els documents necessaris per a 

l’execució del present acord. 

L’ Alcaldessa explica que aquesta moció la presenten els grups municipals de CIU, UC- 

Reagrupament i EC-FIC. 

En aquests moments s’absenten de la sessió el Sr. Pineda i el Sr. Alamán. 

La Sra. Martínez explica la proposta i diu que l’entitat es va constituir oficialment el 14 de 

desembre de 2011 a Vic  i que des d’aleshores el número de municipis que s’hi ha adherit 

ha anat creixent fins a un 67%. 

En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Pineda 
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La Sra. Martínez continua dient que el moviment del darrer 11 de setembre del 2012, a la 

que l’AMI participa a la capçalera de la manifestació amb el lema “Catalunya nou estat 

d’Europa”, va portar-nos a unes eleccions anticipades amb uns resultats clarament 

afirmatius. 

En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Alamán i s´hi absenta el Sr. Lleó. 

La Sra. Martínez conclou explicant que, arran de tots aquests fets, han presentat aquesta 

moció perquè vindran moments importants en els que s’hauran de prendre decisions i no 

podem, diu, quedar-nos fora. 

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

La Sra. Cuadra explica que actualment aquesta associació té 630 municipis adherits i que 

està formada per institucions que representen el món local; que l’objectiu és sumar 

esforços per a aconseguir la creació d’un estat propi per Catalunya, dins el marc europeu 

i que ho consideren una bona eina per a arribar a la consulta. 

El Sr. Alamán diu que no poden defendre aquesta moció perquè creuen que la 

independència seria molt negativa per a Catalunya perquè ens quedaríem fora d’Europa i 

per qüestions econòmiques.  

La Sra. Romero diu que els membres del seu partit tenen llibertat de vot i cadascun d’ells 

votarà de manera particular. 

El Sr. Baraza creu que a nivell econòmic Catalunya sí que se’n podria sortir i que el que 

volen és que el poble es pugui pronunciar que és el que, entre altres coses, diu, 

persegueix aquesta associació: no buscar la independència sinó buscar uns furs de debat 

i analitzar la situació del que aquesta independència pot donar lloc. 

El Sr. Pineda diu que a Cubelles tenim preocupacions molt immediates com són l’atur, les 

retallades o els desnonaments; que aquesta moció pot fer una divisió entre pobles 

independentistes i pobles espanyolistes i considera que la realitat és més complexa. 

Afegeix que ICV està pel dret a decidir però que com a formació local han decidit 

abstenir-se en aquesta votació. 

Es sotmet a votació la moció i no s’ aprova l´adhesió (que requereix de majoria 
absoluta)  per 8 vots a favor ( 3 d’UC-Reagrupament, Sra. Fonoll, Sr. Hugué i Sr. 
Baraza, 2 del PSC Sra. Romero i Sr. Grau, 2 de CIU i 1 d’EC-FIC), 5 abstencions ( 4 
d’ICV-EUA i 1 d´UC-Reagrupament, Sr. Ardila) i 4 vots en contra ( 3 del PPC i 1 del 
PSC, Sr. Écija) . 
 
L’ Alcaldessa explica que no s’aprova l’adhesió donat que es requereix de majoria 
absoluta, segons els Estatuts de l’Associació. 
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9.- ALTRES MOCIONS 
 
9.1. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL  SOCIALISTA DE CUBELLES DE REBUIG A 

LA LLEI 10/2012 DE 20 DE NOVEMBRE, PER LA QUE ES REGULEN 

DETERMINADES TAXES EN L’ÀMBIT DE L’ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA 

Atès la publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat del 21 de novembre de 2012, de la Llei 

10/2012 de 20 de novembre que estableix un nou sistema de taxes judicials; suprimint 

les exempcions previstes fins ara per les persones físiques i les persones  jurídiques 

de reduïda dimensió, ampliant l'establiment de taxa a la jurisdicció civil i contenciós- 

administrativa i a la jurisdicció social; i incrementant molt  substancialment el tipus 

impositiu.  

 Atesa la fixació ď aquesta manera d'una quota tributària fixa per actuació judicial i  

una quota tributària variable addicional en funció de la quantia del procediment.  

 Atès que l'entrada en vigor de la Llei 10/2012 esdevé al dia següent de la seva  

publicació en el B.O.E.  

 Atès que la referida Llei estableix uns límits que no atenen al Principi de  

Progressivitat.  

 Tot i que s'implanta el no pagament d'aquesta taxa judicial per les administracions 

públiques i les persones que tinguin justícia gratuïta, totes aquelles unitats familiars  

que tinguin ingressos conjunts que superin els 1.100 euros mensuals, tindran que  

pagar la referida taxa, en el mateix import que una família amb ingressos més que 

suficients o una corporació multinacional. D'aquesta manera, una gran majoria de  

ciutadans i ciutadanes hauran de renunciar a sol·licitar tuteles freqüents.  

 En l'àmbit laboral, la nova regulació té un impacte molt important. Amb la nova 

regulació és obligatori pagar per recórrer una sentència desfavorable. És a dir, un 

treballador acomiadat haurà de preveure una taxa per recórrer una denegació de  

subsidi d'atur o la qualificació de incapacitat front a la Seguretat Social.  

 I en l'àmbit administratiu, podem veure exemples a totes llums desproporcionats  com 

el recurs davant una multa de trànsit on la taxa superarà en dues vegades pel cost de 

l'import reclamat.  

 Atès que l'establiment de qualsevol taxa i, en especial aquesta, suposa una  limitació i 

impediment real a l'accés de la majoria dels ciutadans i ciutadanes a la justícia, 

restringint l'ús únicament a aquells ciutadans que disposin d'una millor situació 

econòmica. I en aquest sentit, deixant palesa la vulneració el dret constitucional de la 

tutela judicial efectiva reconeguda a l'article 24.1 CE.  
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 Atès que l'actual situació de crisi econòmica ha fet emergir un gran nombre de  

conflictes i situacions (desnonaments en execucions hipotecàries, participacions 

preferents, etc), en els que la limitació a l'accés a la justícia en funció de la  capacitat 

econòmica deixa especialment indefensa la part dèbil o menys afavorida 

econòmicament.  

 Es proposa al ple l’adopció dels següents   

 ACORDS 

Primer.- Manifestar el seu rebuig a l’aprovació de la Llei 10/2012 per la que es regulen 

determinades taxes en l’àmbit de l’Administració de Justícia ja que creiem fermament 

en el Dret a una tutela judicial efectiva, entesa com el dret d’accés a la justícia de tots 

els ciutadans en pla d’igualtat i sense restriccions derivades de la seva capacitat 

econòmica. 

Segon.- Que la igualtat davant els poders públics i especialment, davant la Justícia, ha 

de quedar garantida com a pilar bàsic de la democràcia. 

Tercer.- Sol·licitar al Govern de l’Estat i a totes les instàncies competents la tramitació 

legislativa pertinent per tal d’evitar l’aplicació i deixar sense efecte l’esmentada 

normativa que vulnera els principis bàsics de llibertat, igualtat i justícia inspiradors de 

l’ordenament jurídic constitucional, principis que tenen el deure d’impulsar i promoure 

els poders públics. 

Quart.- Donar a conèixer a la ciutadania el contingut de la present moció, notificant-la 

als mitjans de comunicació, associacions de veïns i veïnes, al Síndic de Greuges 

municipal. 

Es sotmet a votació la urgència de la moció i s’ aprova per 10 vots a favor ( 4 d’UC-
Reagrupament, 3 del PSC, 2 de CIU i 1 d’EC-FIC), cap vot en contra i 7 abstencions    
( 4 d’ICV-EUA i 3 del PPC). 
 
La Sra. Alcaldessa assenyala que al quart punt, s’hauria de fer referència al Síndic de 
Greuges de Catalunya i no pas municipal, ja que aquest no existeix. 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió la Sra. Martínez 
 
La Sra. Romero llegeix el text de la moció 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió la Sra. Martínez 
 
El Sr. Alamán manifesta que no és partidari de les taxes perquè pot fer mal a moltes 
famílies humils però que li sobta que ho digui el PSC quan va ser aquest partit, diu, qui 
va posar la taxa autonòmica a Catalunya i que, per tant, s’hauria de mencionar en 
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aquesta moció. Afegeix que espera que sigui una mesura transitòria per a solucionar el 
col·lapse i el dèficit de l’Administració de Justícia. 
 
L’Alcaldessa diu que els hagués agradat que aquestes dues mocions s’haguessin 
presentat a la Junta de Portaveus i s’haguessin treballat conjuntament, però que pel 
contingut de la moció hi votaran a favor. 
 
Es sotmet a votació la moció i s’ aprova per 14 vots a favor ( 4 d’ICV-EUA, 4 d’UC-
Reagrupament, 3 del PSC, 2 de CIU i 1 d’EC-FIC), 3 vots en contra ( 3 del PPC) i cap 
abstenció. 
 
9.2. MOCIÓ DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA PER DEMANAR 

LA CONTINUÏTAT DEL FINANÇAMENT DEL SERVEI LOCAL DE 

TELEASSISTÈNCIA  

L'any 2005, la Diputació de Barcelona subscrivia un conveni de col·laboració entre  

l'IMSERSO, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), i les 

administracions  locals, que permetia la concreció del servei de teleassistència. Un 

servei que permet que les persones dependents, ja sigui per qüestió de cicle vital i/o 

de discapacitat, puguin  conservar la seva autonomia personal, vivint a les seves llars i 

sense renunciar a les seves  xarxes familiars i socials, mitjançant un dispositiu 

d'alarma que s'activa en cas d'emergència o necessitat.  

Aquesta col·laboració interadministrativa, tant en la gestió del servei com en el 

finançament del mateix (28.38% IMSERSO, 29.62% Diputació de Barcelona, i 42%  

administracions locals) ha permès la viabilitat d'una prestació essencial per la vida de 

les persones dependents. Prestació que ha anat incrementant-se paulatinament en la 

demarcació de Barcelona, passant de 4.868 serveis l'any 2005 a 51.046, l'any 2009, i 

a més de 61.000 serveis a l'actualitat. Aquest increment exponencial de 2005 a 2009, 

es deu a la implementació tant de la Llei 12/2008 de Serveis Socials, com de la Llei 

39/2006 de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a la Dependència, ambdues 

liderades pels governs del PSC i PSOE respectivament.  

Com mostren les dades, la corresponsabilitat ha estat la clau de l'èxit en la prestació    

d' aquest servei, motiu pel qual és preocupant que la Direcció General de l'IMSERSO 

hagi  comunicat oficialment que a partir del 31 de desembre d'enguany, posa fi al 

“Programa de Teleassistència Domiciliària", i que per tant la Diputació de Barcelona i 

les pròpies  administracions locals hauran de fer front al 29% de finançament que, fins 

ara, assumia  l'IMSERSO, el que dificultarà, encara més, l'equilibri pressupostari de les 

arques municipals.  

 Per tot l'exposat fins ara, el Partit dels Socialistes de Catalunya proposa al Ple de  

l'ajuntament l'aprovació dels següents  
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ACORDS 

Primer.- Manifestar la conformitat de l'Ajuntament de Cubelles amb la implantació del  

Servei Local de Teleassistència, atès que aquest és un servei que dóna cobertura al 

dret a l'atenció assistencial de les persones dependents, que es troben en una situació 

d'especial vulnerabilitat.  

 Segon.- Expressar el convenciment que el model de cooperació i de cofinançament 

interadministratiu (IMSERSO, FEMP, Diputació de Barcelona i administracions locals) 

ha  possibilitat la viabilitat del servei de teleassistència, i que per tant ha de tenir 

continuïtat  en els termes i condicions fixades fins el moment, ja que les 

administracions locals no poden continuar assumint un increment en la prestació de 

serveis, sense que aquesta vagi acompanyada de finançament.  

Tercer.-  Exigir al Govern de l'Estat que mantingui la corresponent aportació  

pressupostària vers el Servei Local de Teleassistència, ja que aquest ha de ser un 

servei  bàsic i essencial de la cartera de serveis dels serveis socials municipals.  

Quart.- Fer arribar aquest acord al Govern de l'Estat, a la Generalitat de Catalunya, a  

l'IMSERSO, a la FEMP i a la Diputació de Barcelona.  

Es sotmet a votació la urgència de la moció i s’ aprova per 10 vots a favor (  4 d’UC-
Reagrupament, 3 del PSC, 2 de CIU i 1 d’EC-FIC), cap vot en contra i 7 abstencions    
( 4 d’ICV-EUA i 3 del PPC). 
 

La Sra. Romero explica la proposta  

El Sr. Alamán pregunta a la Sra. Romero per què no s’ha debatut aquest tema a la 

Comissió Informativa i indica que s’hi abstindran, ja que no han pogut estudiar la 

proposta. 

L’Alcaldessa diu que la viabilitat de la prestació essencial per a la vida de les persones 

dependents és un element que està en el dia a dia i que donaran el ple suport a la 

moció. 

Es sotmet a votació la moció i s’ aprova per 14 vots a favor ( 4 d’ICV-EUA, 4 d’UC-
Reagrupament, 3 del PSC, 2 de CIU i 1 d’EC-FIC), cap en contra i 3 abstencions ( 3 
del PPC). 
 
 
10.- PRECS I PREGUNTES 
 
Precs del grup municipal d’EC-FIC 
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1.- La Sra. Martínez comenta que l’última acta del Ple que hi ha penjada al web 

municipal és la del mes de maig i que les retribucions dels regidors no es fan públiques 

des del mes de juny; per tot això, demana a la regidora de Comunicació que vetlli 

perquè s’actualitzi el web municipal. 

2.- La Sra. Martínez diu que al C/Gallifa amb el C/Nou hi ha tres pals de fusta de la 

xarxa elèctrica al mig de la vorera que obstaculitzen el pas dels vianants obligant-los, 

en molts casos, a circular per l’asfalt i prega que es facin les gestions oportunes 

davant la companyia elèctrica perquè es retirin i de pas, afegeix, fer condicionar la 

xarxa elèctrica aèria del tram del C/Nou comprès entre el C/Gallifa i el C/Piular on els 

cables, diu, estan desprotegits. 

Precs del grup municipal de CIU 

1.- La Sra. Cuadra comenta que a l’última revista del “Cubelles comunica”, publicada al 

desembre, es va afegir l’escrit que es va demanar a CIU el mes de setembre; que si 

se’ls hagués demanat al mes de desembre l’escrit hagués estat diferent i haguessin 

aprofitat per a felicitar les festes en comptes de parlar del trencament de govern que 

en aquests moments, diu, ja no toca. 

Precs del grup municipal d’UC- reagrupament 

1.- El Sr. Baraza demana que s’actualitzin les indemnitzacions dels regidors del 

Consistori que figuren al web municipal. 

2.- El Sr. Baraza prega que es faci un toc d’atenció a l’empresa que du a terme les 

obres del nucli antic per què no deixi les coses pel mig, com baranes o maons, ja que 

s’han produït, comenta, diferents accidents. Així mateix, quant als maons que s’han 

posat per a separar la zona de vianants de la de trànsit,  demana que es constitueixi 

una comissió per a analitzar aquest fet i que AMICU hi pugui dir la seva.  

3.- El Sr. Baraza  demana que es constitueixi una comissió de seguiment del projecte 

de cicle formatiu de grau superior en energies renovables. 

4.- El Sr. Baraza, en relació al Ple infantil que es va celebrar el 19 de desembre de 

2011, comenta que els ha arribat una petició recordant a l’Alcaldessa que es va 

comprometre a tornar a fer la pista de futbol i bàsquet al parc de Santa Maria i 

demanant el motiu pel qual no s’ha fet i si es pensa fer. 

La Sra. Alcaldessa respon que el Sr. Baraza ja coneix el motiu i és que aquesta 

actuació estava prevista al pressupost del 2012, que encara no s’ha aprovat. 
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 5.- El Sr. Baraza diu que l’alcaldessa va adquirir el compromís de que ell aportaria els 

professors dels tribunals finals de Batxillerat i li demana que no torni a prendre cap 

compromís en nom seu. 

La Sra. Alcaldessa respon que no es va parlar en aquesta situació. 

Preguntes del grup municipal d’EC-FIC 

1.- La Sra. Martínez pregunta: Es té constància si al proper exercici 2013 també 

s’haurà d’aplicar el 10% d’increment a la taxa de l’IBI? 

2.- La Sra. Martínez demana un detall dels projectes, executats o no, que s’han dut a 

terme a les regidories de Governació i Habitatge durant el temps en que la Sra. 

Navarrete ha tingut dedicació del 95%, separats per regidories. 

3.- La Sra. Martínez pregunta: Per què no va ser la regidora de Governació i Habitatge 

la que va donar les explicacions sobre les vivendes socials a la ràdio? Ens pot facilitar 

còpia de tot l’expedient per a saber en quin estat es troba aquest projecte? 

4. La Sra. Martínez afirma que no s’han tingut en consideració les propostes que varen 
fer al Ple passat en relació als blocs de formigó que es col·loquen als carrers en obra 
per fer de separador de la vorera i la circulació. Per tot això pregunta: De veritat no 
pensa aquest govern considerar aquesta postura? Afegeix que ja hi ha hagut accidents 
de persones que han caigut per culpa d’aquest blocs de formigó i pregunta: Es pot 
comprometre el regidor a tenir una reunió per tal de valorar i reconsiderar aquesta 
opció? 
 
5. La Sra. Martínez comenta que la setmana de la Puríssima, essent dijous festiu, el 
casal va romandre tancat 4 dies consecutius i els avis van haver de quedar-se a casa 
perquè a Cubelles no  hi ha cap altre lloc d’esbarjo per a la gent gran i pregunta: Per 
quin motiu va romandre tancat el Casal? Per què no s’estableix com un fet habitual 
obrir el Casal els dies festius per què els avis puguin anar-hi i no s’hagin de quedar 
forçosament a casa? 
 
6. La Sra. Martínez explica que al C. Albert Virella hi ha una senyalització d’STOP 
horitzontal a l’arribar al C. Millera que dóna lloc a molta confusió, doncs si es circula 
pel C. Millera i es gira cap a l’esquerra es té la sensació, diu, d’envair el carril contrari o 
d’anar en contra direcció i per aquest motiu pregunta: No es pot esborrar aquest 
STOP? I, en cas que es vulgui mantenir, per què no es pinta al carril que li pertoca? 
Ningú se n’ha adonat d’aquesta pífia que porta així més de 3 anys? La regidora de 
Governació tampoc? 
 
7. La Sra. Martínez , en relació a la publicació “Cubelles Comunica”, comenta que els 
escrits que es van demanar als grups municipals eren per la revista que havia de sortir 
al setembre i que era lògic que es fes referència al fet més rellevant d’aquell moment 
que era el trencament de govern i pregunta: Quin problema hi va haver per no treure la 
revista al mes de setembre? Això és comunicar i informar als veïns? Afegeix que si els 
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ho haguessin fet saber abans, haguessin parlat d’altres temes més actuals i haguessin 
aprofitat per a felicitar les festes als veïns. Finalment  en nom i representació d’Entesa 
per Cubelles es dirigeix als vilatans per desitjar-los unes festes plenes d’esperança i 
que el 2013 sigui molt millor per a tothom. 
 
Preguntes del grup municipal del PSC   
 
1. La Sra. Romero afirma que es va quedar en un anterior Ple que es faria  la segona 
part de les ordenances, i que es farien possiblement dintre d’aquest mes o el més aviat 
possible i pregunta: Ens podrien dir, en tot cas per escrit, quan pensen tenir aquestes 
ordenances? 
 
2. La Sra. Romero comenta que hi ha moltes demandes per part d’associacions de 
poder fer l’ocupació de la sala polivalent i pregunta: En quin moment pensen fer la 
seva inauguració i el seu protocol de funcionament? 
 
3. La Sra. Romero diu que degut a que hi ha una sèrie de regidors que ja no estan al 
govern, els veïns no tenen clar quines carteres hi ha o a qui s’han d’adreçar per poder 
fer suggeriments i demana que es faci una relació de carteres que porta l’Alcaldia o 
que informi si n’ha fet una distribució d’algunes d’elles. 
 
4. La Sra. Romero comenta que en altres ocasions, havien parlat de l’ordenança del 
mercat i es proposava que els camions no poguessin estar dins del Mercat a no ser 
que la parada fos el mateix camió;  que continuen veient que els camions estant al 
mercat i no com a parada pròpiament sinó per comoditat dels paradistes per treure el 
gènere, amb la qual cosa, diu, treuen espai per poder passejar o inclús per poder-hi 
tenir més parades.        
 
5. La Sra. Romero diu que, abans, la Policia i els inspectors d’obres feien les visites al 
mercat i que ara hi ha una empresa de seguretat que és la que està fent contínuament 
les rondes i pregunta : S’ha contractat aquesta empresa només pel mercat i hem 
deixat de fer els serveis des dels serveis tècnics? O és com ajut a la policia? Finalment 
feliciten les festes a tots els vilatans i a tot el consistori. 
 
Preguntes del grup municipal d’UC-Reagrupament 
 
1. El Sr. Baraza pregunta : Quan està prevista la licitació del servei de bar del camp de 
futbol,  que no està operatiu des del mes d’agost? 
 
2. El Sr. Baraza pregunta : Quin és l’ús que està previst de la partida assignada dins 
del Pressupost a la Regidoria d’Habitatge que porta la Sra. Navarrete? Afegeix que al 
poble es comenta que l’Ajuntament ja disposa de vivendes de lloguer social i vol saber 
si és veritat i, en cas afirmatiu: quin és el procediment d’assignació que es pensa 
seguir en les mateixes? 
 
3. El Sr. Baraza, en referència a la Fira de Nadal que s’ha dut a terme aquest cap de 
setmana, pregunta: Quin va ser el procediment d’assignació de les diferents paradetes 
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que han assistit al mateix? Hi ha hagut algun incident al llarg d’aquest procés 
d’implantació de les paradetes? 
 
4. El Sr. Baraza, en referència al cicle formatiu de grau superior, demana conèixer 
quines són les reunions que hi ha hagut a nivell intern i extern des del 21 de setembre i  
quin és, a dia d’avui, el posicionament de les diferents entitats que en el seu moment 
estaven compromeses a participar, tenint en compte, diu, el canvi d’equip directiu de la 
Universitat Politècnica de Vilanova. 
 
5. El Sr. Baraza pregunta: Qui ha assistit, des del 21 de setembre als diferents consells 
escolars que s’han portat a terme a les llars d’infants, escoles i instituts? S’ha pogut 
assistir a tots? en cas negatiu: Quins són els motius de la no assistència? 
 
6. El Sr. Baraza, en referència al projecte dels safareigs, pregunta: Qui està portant a 
terme aquest projecte o modificació del mateix? Quin procediment d’assignació s’ha 
seguit?  
 
7. El Sr. Baraza pregunta: Quin va ser el motiu de no treure la revista “Cubelles 
comunica” al mes de setembre i publicar-la el mes de desembre?   
 
 

Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal d’EC-FIC 
en el Ple ordinari del 20 de novembre de 2012 

 
1.  La Sra. Martínez diu que malgrat l’equip de bombeig que es va posar sota 

el pont de la via, s’ha seguit inundant aquest pas i per això pregunta : de 

què ha servit aquest nou equip de bombeig? No era per a impulsar les 

aigües pluvials al riu? I les fecals, com és que encara hi van també? 

 
La bomba que s’ha col·locat solament té la funció de bomba de buidatge. És a 
dir, per buidar l’aigua del pont quan s’acaba la pluja.  És independent de la 
xarxa de residuals existent. La solució del problema passa per la construcció 
de l’emissari i estació de bombament per part de l’ACA. 
 

2. La Sra. Martínez pregunta: disposa ja l’equip de govern de l’informe 

relatiu al servei de socors i vigilància de les platges de Cubelles, 

corresponent a l’estiu del 2012? En cas afirmatiu, en sol·licita una còpia. 

 
El departament de medi ambient disposa de la memòria del servei de 
prevenció, vigilància i salvament a les platges de Cubelles 2012 realitzat per 
Proactiva. 
 

3. La Sra. Martínez considera que la recollida de la matèria orgànica 

selectiva no s’està fent al ritme adequat i pregunta:  ens poden facilitar la 

quantitat de tones de matèria orgànica que s’han recollit a Cubelles 

durant els darrers cinc anys, detallada per anys naturals, i el cost que ha 



  Exp. 1.2.1.2  11/12 

  Legislatura 2011-2015 
  

 

 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

tingut, també detallat per anys naturals? Les xifres que es registren a 

Cubelles estan en sintonia amb la resta de municipis de la Mancomunitat? 

 
Hem sol·licitat aquestes dades a la Mancomunitat Penedès-Garraf. 

 
 

Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal de CiU 
en el Ple ordinari del 20 de novembre de 2012 

 
1. La Sra. Cuadra pregunta: hi ha previst algun tipus de casal o activitats per 

a nens i joves del municipi durant els períodes de vacances de Nadal, 

Setmana Santa i estiu per a conciliar la vida laboral amb l’horari escolar 

dels nens? 

 
Per l'estiu hi ha els campus que realitzen les entitats del municipi i per les 
vacances de nadal estem treballant en el parc nadalenc, intentant involucrar 
pares i nens. Aquest any posarem en marxa una fira al Poliesportiu i diverses 
activitats per als nens i nenes. 

 
2. La Sra. Cuadra pregunta: s’ha començat a utilitzar la sala polivalent del 

gimnàs Charlie Rivel? Comenta que hi havia una partida prevista al 

pressupost del 2012 per a acabar-la.  

 
No s’ha utilitza’t per actes municipals sinó simplement per actes escolars. Sí, 
efectivament la seva afirmació és correcta. 
 

3. La Sra. Cuadra pregunta: s’ha comunicat el canvi de ruta del bus urbà 

provocat per les obres del nucli antic? 

 
L'empresa concessionària del transport urbà va informar dels canvis en el seu 
recorregut i la parada afectada pels talls de trànsit a conseqüència de les obres 
del nucli antic amb incorporació de fulls informatius al bus i a la pròpia parada 
afectada. 
Des de l’Ajuntament es va fer difusió a través dels nostres mitjans de 
comunicació locals 
 
 
Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal del PSC 

en el Ple ordinari del 20 de novembre de 2012 
 

1. La Sra. Romero diu que s’ha atorgat a l’Ajuntament de Cubelles una 

subvenció de 1.600 € per al projecte “ Tot un món” i pregunta: en què 

consisteix aquest projecte? 
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En data 26 de juny es va sol·licitar una subvenció a la Diputació de Barcelona, 
en la segona convocatòria de la Gerència de Serveis de Cultura amb codi 
03733/12. Ja que l’espectacle que es va realitzar el 27 de juliol, s’atenia a les 
“bases reguladores de la convocatòria oberta per a la concessió de 
subvencions, en regim de concurrència competitiva per a activitats destinades 
a promoure la cultura popular i tradicional 2012. 
En data 26 de novembre de 2012 la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, va notificar que s’atorgava una subvenció de 1.600,00 € per el 
projecte “Tot un Món”, ja que promou la cultura catalana i dona a conèixer 
històries, indrets, passatges... del nostre municipi. 
Aquest projecte, és l’espectacle “TOT UN MÓN” que es va realitzar el passat 
27 de juliol, en motiu de la Festa Major Petita. L’espectacle es va realitzar a la 
plaça del Castell i el públic era ubicat a la plaça del Centre Social. 
L’espectacle anomenat “TOT UN MÓN”, és un recorregut pels indrets més 
emblemàtics de Cubelles, intercalant llegendes i textos d’alguns dels nostres 
vilatans. 
Es va realitzar una lectura teatralitzada per part del Grup de Teatre Casal de 
Cultura, en el marc incomparable de la plaça del Castell, amb la col·laboració 
de diferents entitats del municipi: Agrupació de Balls Populars, Cor L’Espiga, i 
també  amb la col·laboració desinteressada de  *** (soprano que resideix al 
nostre municipi). 
Gràcies a aquest espectacle, hem pogut conèixer  indrets, personatges, 
història.....del nostre municipi, molts d’ells desconeguts. 
Es va decidir realitzar-ho divendres 27 de juliol, ja que coincideix amb l’època 
estival, i la població augmenta considerablement. D’aquesta manera, tant les 
persones que conviuen durant tot l’any en aquests carrers, com aquells que 
venen a gaudir-los a l’estiu, van poder tenir un coneixement més exhaustiu de 
la vila on comparteixen molt moments. 

 
2. La Sra. Romero pregunta: hi ha algun impagament d’alguna família 

necessitada de quotes de la llar d’infants? Afegeix que sembla que hi ha 

un endarreriment en els pagaments i pregunta: s’ha establert algun 

protocol de funcionament? 

 
Ni a Intervenció ni a Tresoreria consten impagats a Clece o a Cavall de Cartró 
relatius al present curs (2012-2013) en quan a quotes de llars d’infants. 

 
3. La Sra. Romero diu que hi ha moltes queixes de veïns sobre la neteja 

perquè no es passa amb tanta freqüència i pregunta: quines retallades hi 

ha hagut en la neteja? Quina és la freqüència en cas que s’hagi 

modificat? S’han reduït els vehicles? Qui en fa el seguiment? 

 
En breu passarà per Ple l’expedient de reducció del Servei de Neteja Viària on 
s’explicarà com restarà el servei i com afecta als ciutadans. 
Un cop aprovat s’explicarà també a la ciutadania a través dels mitjans de 
comunicació. 



  Exp. 1.2.1.2  11/12 

  Legislatura 2011-2015 
  

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

Aquesta reducció es ve aplicant des de l’1 de juliol del 2012 i fins ara no s’ha 
pogut passar a Ple perquè s’estava acabant de definir la distribució del servei 
per tal que impacti el menor possible. 
El seguiment del servei es realitza des del Departament de Medi Ambient. 

 
4. La Sra. Romero pregunta: quins són els imports de les subvencions i què 

ha quedat per pagar a les llars d’infants, tant el que correspon als pares 

com a l’Ajuntament i als ajuts de la Generalitat? 

 
Pel que fa els ajuts de la Generalitat estan tots pendents de pagar doncs 
encara no han estat atorgats, condició que ja recull el plec de clàusules 
d’aquestes concessions administratives. No obstant, l’Ajuntament està 
estudiant les mesures a prendre degut a la minoració de l’aportació de la 
Generalitat segons ofici amb registre general d’entrada 2012/11441 de 28 
novembre de 2012 en el que manifesten el seu compromís de fer front al mòdul 
de 1.300€ per cada alumne en comptes dels 1.800€ inicials.  Pel que fa al que 
correspon als pares s’està treballant amb les liquidacions del curs 2011-2012 i 
encara no es poden facilitar aquestes dades. 

 
5. La Sra. Romero demana còpia del Decret 446/12. 

 
S’entén que és un prec però s’adjunta còpia del decret. (Annex I) 
 

6. La Sra. Romero, en relació al Decret 451/12 d’aprovació de factura en 

concepte d’acomiadament, per jubilació, de la inspectora d’ensenyament 

amb la comunitat educativa del municipi, comenta que els hagués agradat 

participar com a oposició i acomiadar-se. 

 
La despesa es correspon amb un aperitiu amb motiu de l’acte d’homenatge per 
la jubilació de la inspectora d’ensenyament al municipi, ***. 
Aquest acte es va fer en el marc del Consell Escolar Municipal portat a terme el 
dia 11 de juny de 2012 al Cinema Mediterrani. 
El Consell Escolar Municipal té representació de tots els actors de la comunitat 
educativa de Cubelles (professors, pares i mares, estudiants, PAS i 
representants del Consistori). 
La representació del Consistori estava en mans del Regidor d’Ensenyament, 
Sr. Xavier Baraza i del Regidor de Cultura, Sr. Jose M. Ardila per part de l’equip 
de govern i per part de la regidora d’EC-FIC, Sra. Anna Martinez per part de 
l’oposició. El Consell Escolar Municipal està presidit per l’Alcaldessa. 
Per tant, es considera que els grups municipals de l’oposició estaven 
representats dins de la comunitat educativa que va assistir al Consell Escolar 
Municipal en que es va portar a terme l’homenatge a ***. 

 
7. La Sra. Romero demana una explicació del Decret núm. 609/12. 
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Existia una previsió inicial pel període de maig a desembre (8 mesos) de 
9.958,31€ i en el mes d’octubre es va revisar aquesta previsió (doncs l’import 
del contracte no és fix, depèn del número de serveis). Es va comprovar que 
cap factura superava els 1.150,00€ mensuals, ja que des de maig fins 
setembre la facturació havia estat de 5.624,01€, per tant, amb aquest ritme 
d’execució el muntant final a desembre, tenint en compte l’import mitjà mensual 
 (1.124,80€) pels 8 mesos seria de 8.998,42€. És per aquest motiu que, d’acord 
amb l’informe del servei gestor, es va minorar la previsió inicial i així poder 
destinar aquest 1.000,00€ a ajuts socials. 
 

Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal d’UC-RCat 
en el Ple ordinari del 20 de novembre de 2012 

 
1. La Sra. Fonoll pregunta: quines accions i/o activitats es van dur a terme a 

Cubelles durant la Setmana de la mobilitat sostenible i segura? 

 
Es va mantenir una reunió  amb l’Ajuntament de Cunit per tal de coordinar-se 
en aquest tema. Es va decidir que com a Cubelles enguany ja hem realitzat la 
Festa de la Bicicleta i donem  recolzament a la caminada popular de Fauna 
Cubelles. Per això, i tenint en compte l’actual situació econòmica, es va decidir 
no realitzar més actes i donar recolzament als realitzats per Cunit. 
 

2. La Sra. Fonoll pregunta: per què no s’ha publicat la revista municipal 

“Cubelles comunica” des del mes de juliol d’enguany? 

 
Per una qüestió pressupostària, per al 2012 hi havia contractades 5 edicions de 
la revista municipal, en comptes de les 6 anuals que correspondria a la 
periodicitat bimestral.  
Per tal d’ajustar aquesta situació a la previsió anual, i tenint en compte que per 
encabir la festa major es va avançar la publicació d’agost al mes de juliol (quan 
hauria d’haver sortit a finals d’agost) es va decidir traslladar la darrera edició al 
mes de novembre.  

 
No havent-hi més assumptes per fer constar, l’ Alcaldessa presidenta aixeca la sessió, 
quan són les 22:50 hores. 
 
        


