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EXTRACTE DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE 15 DE GENER 
DE 2013 ADAPTADA A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 DE DESEMBRE, DE 
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD) 
 
A Cubelles, el dia 15 de gener de 2013, a les 20:06 hores, i prèvia convocatòria, es 
reuneixen a la sala d’exposicions del CSIDE, segons acord de Ple de data 19 de maig 
de 2008, sota la presidència de l’Alcaldessa Presidenta, Sra. Mònica Miquel i Serdà, 
els membres següents: 
 
- Sra. Maria Lluïsa Romero Tomás, 1a Tinenta d’alcalde 
  
- Sra. Noemí Cuadra Soriano 2a Tinenta d’alcalde 
 
- Sra. Ana Maria Martínez Gallemí, 3a Tinenta d’alcalde 
 
- Sra. Lídia Pàmies i Etaix, 4a Tinenta d’alcalde 
 
-  Sr. Francesc Xavier Grau Roig, 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 Écija Albalate, regidor del Grup Municipal Socialista 
 
- Sr. Antoni Miquel Lara Torres, regidor de Convergència i Unió 
 
-  Sra. Rosa Montserrat Fonoll Ventura, regidora d’Unitat Cubellenca-Reagrupament 
 
-  Sr. Josep Maria Hugué Oliva, regidor d’Unitat Cubellenca-Reagrupament 
 
-  Sr. José Manuel Ardila Contreras, regidor d’Unitat Cubellenca-Reagrupament 
 
-  Sr. Xavier Baraza Sánchez, regidor d’Unitat Cubellenca-Reagrupament 
 
- Sra. Joana Navarrete Jiménez, regidora del Partit Popular de Catalunya 
 
-  Sr. Luis Francisco Alamán i Catalán, regidor del Partit Popular de Catalunya 
 
-  Sra. Noemí Boza Cano, regidora del Partit Popular de Catalunya 
 
 
Actua com a secretària la Sra. Carme López-Feliu i Font, Secretària General de la 
Corporació. 
 
Hi assisteix també, la Sra. Rosa Mª Almirall i Domènech, Interventora de la Corporació. 
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ORDRE DEL DIA 
 
I. APROVACIÓ D’ACTES 
 
1.1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE DE LA SESSIÓ 
EXTRAORDINÀRIA I URGENT DE 27 DE NOVEMBRE DE 2012 
 
Es sotmet a votació l’acta i s’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació. 
 
1.2.-  APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA  
DE 18 DE DESEMBRE DE 2012 
 
Es sotmet a votació l’acta i s’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació. 
 
1.3.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE DE LA SESSIÓ 
EXTRAORDINÀRIA I URGENT DE 21 DE DESEMBRE 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 d’Alcaldia núm. 795 a 886 de l’exercici 2012 i núm. 1 a 37 de 
l’exercici 2013 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 d’Alcaldia núms. 817/2012 i 755/2012,   
 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats.  
 
5.- DONAR COMPTE DEL DECRET NÚM. 16/2013 DE 9 DE GENER, PEL QUAL ES 
REVOCA LES FACULTATS I COMPETÈNCIES DELEGADES PER L’ALCALDIA 
MITJANÇANT DECRET D‘ALCALDIA NÚM. 580/2011, DE 14 DE JUNY, I DECRET 
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D’ALCALDIA NÚM. 610/2011, DE 28 DE JUNY, ALS REGIDORS I REGIDORES DE 
LA CORPORACIÓ 
 
Es dóna compte al Ple que l’alcaldessa presidenta ha resolt en data 9 de gener de 
2013 el següent:  
 

“DECRET DE L’ALCALDIA NÚM.  16 / 2013  
 
  
Atès que el Ple reunit el dia 11 de juny de 2011 va acordar el nomenament de 
l’Alcaldia a favor de la Sra. Mònica Miquel i Serdà, de conformitat amb allò que disposa 
l’article 196 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general,   
 
Atès que mitjançant Decret d´Alcaldia núm. 580/2011, de 14 de juny, modificat per 
Decret d´Alcaldia núm. 525/2012, de 20 de setembre, es va resoldre crear les àrees en 
què s’havia d’organitzar l’actuació municipal i efectuar a favor dels regidors i regidores 
de la corporació que s´hi relacionaven una delegació general d’atribucions de gestió i 
resolució dels assumptes de les seves respectives Regidories; 
 
Atès que mitjançant Decret d´Alcaldia núm. 610/2011, de 28 de juny de 2011, modificat 
per Decret d´Alcaldia núm. 525/2012, de 20 de setembre, es va resoldre l´especificació 
de les facultats delegades per aquesta Alcaldia a favor dels regidors i regidores de la 
Corporació que a s´hi relacionaven. 
 
Vist que l´Alcaldia considera necessari modificar el règim de delegacions efectuat, i 
que segons el previst als articles 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local, 53.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d´abril, mitjançant el 
qual s´aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i altra 
legislació concordant, aquesta alcaldia en qualsevol moment podrà revocar les 
competències i delegacions efectuades; 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides, 
 
HE RESOLT 
 
Primer.- REVOCAR les facultats i competències delegades per aquesta Alcaldia 
mitjançant Decret d´Alcaldia núm. 580/2011, de 14 de juny i Decret d´Alcaldia núm. 
610/2011, de 28 de juny de 2011 al regidor i regidores de la Corporació que a 
continuació es relacionen, competències generals i específiques que RETORNARAN a 
l´Alcaldia: 

1. Revocar a la SRA. JOANA NAVARRETE JIMÉNEZ  les competències 
delegades en matèria de Governació i Seguretat Ciutadana i Habitatge. 

2. Revocar al SR. LUIS ALAMÁN CATALÁN les competències delegades en 
matèria d´Hisenda i Empresa, així com responsable de l´Àrea d´Hisenda, 
Dinamització Econòmica i Règim intern. 

3. Revocar a la SRA. NOEMÍ BOZA CANO les competències delegades en 
matèria de Participació Ciutadana, Comunicació, Premsa i Informàtica. 
 

Segon.- Notificar aquest Decret al regidor i regidores afectats/ades. 
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Tercer.- Comunicar-ho als diferents serveis i departaments administratius de la 
Corporació. 
 
Quart.- Publicar el present acord al BOP i al tauler d´edictes de la Corporació, sens 
perjudici de la seva efectivitat des del dia de la signatura de la Resolució per l’Alcaldia.  
 
Cinquè.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta resolució.” 
 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats.  
 
6.- DONAR COMPTE DEL DECRET NÚM. 17/2013, DE 9 DE GENER, PEL QUAL ES 
MODIFICA LA COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
Es dóna compte al Ple que l’alcaldessa presidenta ha resolt en data 9 de gener de 
2013 el següent:  
 

“DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 17 /2013 
 
El Ple reunit el dia 11 de juny de 2011 va acordar el nomenament de l’Alcaldia a favor 
de la Sra. Mònica Miquel i Serdà, de conformitat amb allò que disposa l’article 196 de 
la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim  electoral general. 
 
Mitjançant Decret de l´Alcaldia núm. 585/2011, de data 16 de juny, es va resoldre 
constituir la Junta de Govern Local, òrgan col·legiat municipal amb funcions de 
caràcter resolutori i deliberant; la composició de la junta va ser modificada per Decret 
de l´Alcaldia núm. 524/2012, de 20 de setembre.  
 
Atès que segons el previst a l´article 23.1de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases del règim local, 54.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d´abril, mitjançant el 
qual s´aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya  i altra 
legislació concordant, la Junta de Govern ha d´estar integrada per un nombre de 
regidors i regidores no superior a un terç del nombre legal d´aquests, nomenats i 
cessats lliurament per l´Alcaldessa; 
 
Vist que l´Alcaldia considera necessari efectuar una nova delegació de funcions i 
competències entre els regidors i regidores de la Corporació, i que aquest fet obligarà 
a determinar una nova composició de la junta de govern local; 
La junta de govern és un òrgan necessari en l´organització municipal per a aquells 
municipis de més de cinc mil habitants, per la qual cosa, mentre que mitjançant els 
oportuns decrets de l´alcaldia no s´efectuen les noves delegacions a favor dels 
regidors i regidores de la corporació que formaran part del govern municipal, cal 
nomenar, amb caràcter provisional, els regidors i regidores que formaran part de la 
junta de govern, fins a l´establiment de la nova organització municipal, moment en que 
aquest decret serà substituït per un altre on es recullin com a membres d´aquest òrgan 
els esmentats regidors i regidores; 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que em confereix la legislació 
esmentada,  
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HE RESOLT 
 
Primer.- Modificar la composició de la Junta de Govern Local, segons Decret 
d´Alcaldia núm. 585/2011, de data 16 de juny, modificat per Decret de l´Alcaldia núm. 
524/2012, de 20 de setembre, la qual quedarà integrada pels membres següents: 
 

 Presidenta: Sra. Mònica Miquel i Serdà, alcaldessa de l’Ajuntament de Cubelles   

  

 Vocals:               

 1. Sra. Lídia Pàmies Etaix 
 2. Sr. Pere Lleó Gelabert 

 
Segon.- Comunicar aquesta resolució a tots/es els regidors i regidores afectats/ades. 
 
Tercer.- Donar compte al Ple d’aquesta resolució. 
 
Quart.- Publicar el present acord al BOP i al tauler d´edictes, sens perjudici de la seva 
efectivitat des del dia de la signatura de la resolució per l’Alcaldia.” 
 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats.  
 

7.- DONAR COMPTE DEL DECRET NÚM. 18/2013, DE 9 DE GENER, PEL QUAL ES 
REVOCA EL NOMENAMENT DELS TINENTS I TINENTES D’ALCALDE EFECTUAT 
MITJANÇANT DECRET DE L’ALCALDIA 524/2012, DE 20 DE SETEMBRE, I 
S’ESTABLEIX EL NOU ORDRE DELS TINENTS I TINENTES D’ALCALDE MENTRE 
NO S’EFECTUÏN NOVES DELEGACIONS I/O NOMENAMENT ENTRE ELS 
REGIDORS I REGIDORES DE LA CORPORACIÓ 
 
Es dóna compte al Ple que l’alcaldessa presidenta ha resolt en data 9 de gener de 
2013 el següent:  
 

“DECRET DE L’ALCALDIA NÚM.  18 /2013 
 
Mitjançant acord de Ple del dia 11 de juny de 2011 es nomena Alcaldessa de Cubelles 
la Sra. Mònica Miquel i Serdà, de conformitat amb allò que disposa l’article 196 de la 
Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general; 
 
Mitjançant Decret d´Alcaldia núm. 524/2012, de 20 de setembre, aquesta Alcaldia va 
efectuar el nomenament dels tinents d’Alcalde d’aquest Ajuntament, a favor dels 
regidors/ores membres de la Junta de Govern Local que a continuació es relacionen: 
 
- Primera tinenta d’alcalde: Sra. Joana Navarrete Jiménez 

- Segona  tinenta d’alcalde: Sra. Lídia Pàmies Etaix 

- Tercer tinent d’alcalde: Sr. Luis Alamán Catalán 

 
Atès que mitjançant Decret d´aquesta Alcaldia núm. 17/2013, de 9 de gener s´ha 
modificat la composició de la junta de govern: 
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Atès que dita modificació obliga a modificar, també, el decret de nomenament de 
tinents d´alcalde, els quals s´han de nomenar entre els regidors i les regidores que de 
la junta de govern, en el benentès que amb l´establiment de la nova organització 
municipal, el present decret serà substituït per un altre on es nomenin com a tinents i 
tinentes d´alcalde els que siguin membres de la junta de govern; 
 
Atès que conforme al que disposa l’article 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, article 53.2 de 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  
i articles 46 i 48 del RD 2568/86, de 28 de novembre, la designació i remoció dels 
tinents d’Alcalde és competència d’aquesta Alcaldia, mitjançant Decret,   
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que em confereix la legislació 
anteriorment esmentada, 

HE RESOLT 
 
Primer.- REVOCAR el nomenament com a tinents d’Alcalde d’aquest Ajuntament, amb 
efectes des del dia d’avui, al regidor i regidora membres que a continuació es 
relacionen: 
 
- Primera tinenta d’alcalde: Sra. Joana Navarrete Jiménez 

- Tercer tinent d’alcalde: Sr. Luis Alamán Catalán  

 
Segon.- Establir que, mentre que no s´efectuïn noves delegacions i/o nomenament 
entre els regidors i regidores de la Corporació, l´ordre dels tinents d´alcaldes serà el 
següent: 
 
- Primera tinenta d’alcalde: Sra. Lídia Pàmies Etaix 

- Segon tinent d’alcalde: Sr. Pere Lleó Gelabert 

 
Tercer.-   Comunicar aquest Decret als/les tinents/tes d’Alcalde afectats/ades. 
 
Quart.- Publicar el present acord al BOP i tauler d´edictes, sens perjudici de la seva 
efectivitat des del dia de la signatura de la resolució per l’Alcaldia.  
 
Cinquè.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta resolució.” 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats.  

 

8.- DONAR COMPTE DEL DECRET NÚM. 19/2013, DE 9 DE GENER, PEL QUAL ES 
DEIXA SENSE EFECTE  L’APARTAT “COMPOSICIÓ” DEL DECRET DE 
L’ALCALDIA NÚM. 689/2012, DE 21 DE JULIOL, MODIFICAT PELS DECRETS 
D’ALCALDIA NÚM. 31/2012, DE 30 DE GENER I 526/2012 DE 20 DE SETEMBRE, 
REFERENT AL RÈGIM INTERN DE LA JUNTA DE GOVERN DE TREBALL 
 
Es dóna compte al Ple que l’alcaldessa presidenta ha resolt en data 9 de gener de 
2013 el següent:  
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“DECRET DE L’ALCALDIA NÚM.  19 / 2013 
 
El Ple reunit el dia 11 de juny de 2011 va acordar el nomenament de l’Alcaldia a favor 
de la Sra. Mònica Miquel i Serdà, de conformitat amb allò que disposa l’article 196 de 
la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim  electoral general. 
 
Mitjançant Decret d´Alcaldia núm. 31/2012, de 30 de gener, es va modificar el règim 
intern de funcionament de la junta de govern de treball, aprovat mitjançant Decret de 
l´Alcaldia núm. 689/11, de 21 de juliol, per tal d´adaptar aquest òrgan a l´organigrama 
municipal i a les quatre grans àrees de govern, segons s´explica a la part expositiva de 
dita resolució, i per Decret d´Alcaldia núm. 526/2012, de 20 de setembre se´n 
modificava la composició; 
 
Vist el Decret d´Alcaldia núm. 16/2013, de 9 de gener, de revocació de competències 
als regidors i regidores que s´hi relacionen i atès que aquesta Alcaldia vol aprovar una 
nova organització municipal, modificant les àrees en que s´estructurarà l´acció de 
govern, així com el règim de delegacions a favor dels regidors i regidores de la 
Corporació, es fa necessari modificar el decret que regula la junta de govern de treball, 
deixant sense efecte la composició de dit òrgan, que en properes resolucions haurà 
d´adaptar-se a la composició del nou govern; 
 
Vista la potestat d’autoorganització que l’article 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local i 8.1.a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d´abril, mitjançant el qual s´aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, reconeix a aquesta Entitat. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que em confereix la legislació 
esmentada,  
 
HE RESOLT 
 
Primer.- DEIXAR SENSE EFECTE l´apartat  “Composició”, del Decret de l´Alcaldia 
núm. 689/11, de 21 de juliol, modificat pels Decrets d´Alcaldia núm. 31/2012, de 30 de 
gener i núm. 526/2012, de 20 de setembre, referent al règim intern de la junta de 
govern de treball, fins que no estigui realitzada la nova organització municipal, moment 
en que es dictarà la resolució oportuna. 
    
Segon.- Notificar aquest Decret als/les regidors i regidores afectats/ades. 
Tercer.- Comunicar aquest Decret a la secretaria general i a la Intervenció” 
 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats.  

 

9.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 33/2013, D’11 DE GENER, PEL 
QUAL ES DEIXA SENSE EFECTE EL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 580/2011, DE 14 
DE JUNY, I S’APROVA LA CREACIÓ DE LES ÀREES EN QUÈ S’HA 
D’ORGANITZAR L’ACTUACIÓ MUNICIPAL I EFECTUAR A FAVOR DELS 
REGIDORS I REGIDORES DE LA CORPORACIÓ UNA DELEGACIÓ GENERAL 
D’ATRIBUCIONS DE GESTIÓ I RESOLUCIÓ DELS ASSUMPTES DE LES SEVES 
RESPECTIVES REGIDORIES 
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Es dóna compte al Ple que l’alcaldessa presidenta ha resolt en data 11 de gener de 
2013 el següent:  

DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 33 / 2013 
 

 
Atès que el Ple reunit el dia 11 de juny de 2011 va acordar el nomenament de 
l’Alcaldia a favor de la Sra. Mònica Miquel i Serdà de conformitat amb allò que disposa 
l’article 196 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, i 
amb l’objecte de dotar d’una major celeritat i eficàcia a l’actuació municipal, aquesta 
Alcaldia considera necessari, en ús de les facultats que li confereixen els articles 21.3 i 
23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 53.2 i 53.3 
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d´abril, mitjançant el qual s´aprova el Text Refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya  i altra legislació concordant, procedir a 
l’establiment d’un règim de delegacions de competències, a favor de diferents regidors 
i regidores; 
 
Atès que de conformitat amb la legislació a la que s’ha fet referència anteriorment, 
aquesta Alcaldia pot delegar l’exercici de es seves atribucions, llevat de les 
expressament detallades a l’article 23.3 de l´esmentada Llei 7/1985 i 53.3 del Decret 
Legislatiu 2/2003,   que no poden ser objecte de delegació; 
 
Atès que mitjançant Decret de l´alcaldia núm. 580/2011, de 14 de juny es van crear les  
àrees d’organització de l’actuació municipal i es va efectuar a favor dels regidors i 
regidores de la corporació una delegació general d’atribucions de gestió i resolució 
dels assumptes de les seves respectives regidories, que van ser modificades per 
Decrets d´Alcaldia núm. 525/2012, de 20 setembre i núm. 16/2013, de 9 de gener. 
 
Atès que aquesta Alcaldia considera convenient procedir a una nova organització 
municipal i conseqüent delegació de funcions i competències a favor dels diferents 
regidors i regidores de la Corporació; 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides, 
 
HE RESOLT: 
 
Primer.- Revocar el Decret de l´Alcaldia núm. 580/2011, de 14 de juny, modificat pels 
Decrets d´Alcaldia núm. 610/2011, de 28 de juny de 2011 i núm. 16/2013, de 9 de 
gener, mitjançant el qual es creaven les àrees en que s´havia d´organitzar l´actuació 
municipal i s’efectuava una delegació genal d´atribucions a favor dels diferents 
regidors i regidores de la corporació, 
 
Segon.- Crear les àrees en què s’ha d’organitzar l’actuació municipal i efectuar a favor 
dels regidors i regidores de la corporació que a continuació es relacionen, una 
delegació general d’atribucions de gestió i resolució dels assumptes de les seves 
respectives regidories, que queden constituïdes de la següent manera:   
 
ÀREA D’ALCALDIA I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
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President de l’Àrea: Sr. XAVIER GRAU ROIG 
 
L’àmbit d’actuació d’aquesta Àrea integrarà les següents regidories: 

 
REGIDORIA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

 
Regidor: Sr. XAVIER GRAU ROIG 

 
REGIDORIA DE GOVERNACIÓ I SEGURETAT CIUTADANA 
 
Regidor: SR. MIQUEL LARA TORRES 
 
REGIDORIA DE COMUNICACIÓ, PREMSA I INFORMÀTICA 
 
Regidora: SRA. NOEMÍ CUADRA SORIANO 
 
REGIDORIA DE COOPERACIÓ I SOLIDARITAT, PROGRAMES DE 
POLÍTIQUES D´IGUALTAT I D´INTEGRACIÓ EUROPEA I RECURSOS 
HUMANS. 
 
Alcaldessa: SRA. MÒNICA MIQUEL SERDÀ 
 
REGIDORIA D´HISENDA 
 
Regidor: JOSÉ MANUEL ÉCIJA ALBALATE 
 

ÀREA D’URBANISME I TERRITORI 
 
Presidenta de l’Àrea: SRA. LÍDIA PÀMIES ETAIX 
 
L’àmbit d’actuació d’aquesta Àrea integrarà les següents regidories: 
 

REGIDORIA D’URBANISME 
 
Regidora: SRA. LÍDIA PÀMIES ETAIX 
 
REGIDORIA DE PLANEJAMENT I HABITATGE 
 
Regidora: SRA. Mª LLUÏSA ROMERO I TOMÀS 
 
REGIDORIA D’OBRES I SERVEIS 
 
Regidor: SR. PERE LLEÓ GELABERT 
 
REGIDORIA DE PREVENCIÓ DE RISCOS 
 
Regidor: SR. PERE LLEÓ GELABERT 
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ÀREA DE LA CIUTADANIA I SOCIETAT 
 
Presidenta de l’Àrea: SRA.  NOEMÍ CUADRA SORIANO 
 
L’àmbit d’actuació d’aquesta Àrea integrarà les següents regidories: 
 

REGIDORIA DE CULTURA I SOCIETAT 
 
Regidora: SRA. NOEMÍ CUADRA SORIANO 
 
REGIDORIA DE DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I TURISME  

 
Regidora: SRA. ANNA Mª MARTÍNEZ I GALLEMÍ 
 
REGIDORIA DE MEDI AMBIENT I SANITAT 
 
Regidor: SR. PERE LLEÓ GELABERT 
 
REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL 
 
Regidora: SRA. Mª LLUÏSA ROMERO I TOMÀS 
 
REGIDORIA D’ESPORTS I JOVENTUT  
 
Regidor: SR. NARCÍS PINEDA OLIVA 

 
REGIDORIA D’ENSENYAMENT 
 
Regidora: SRA. Mª LLUÏSA ROMERO I TOMÀS 
  

Segon.- La delegació general a favor dels esmentats regidors i regidores a la que 
abans s’ha fet referència, comportarà, tant la facultat de direcció de la Regidoria 
corresponent, com la seva gestió, fins i tot la signatura de quants documents de tràmit 
o definitius, incloses les propostes de resolució, siguin necessàries per l’execució de 
l’esmentada. Sens perjudici d’això, la concreció exacta de totes les facultats serà 
objecte de resolució/ns posterior/rs. 
 
Tercer.- Les atribucions delegades s’hauran d’exercir en els termes i dins dels límits 
d’aquesta delegació, no sent susceptible de ser delegades pels seus titulars en un 
altre òrgan o regidor/a. 
 
Quart.- Aquestes delegacions, de conformitat amb el que disposa l’article 44 del 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat 
per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, tindran efectes des del dia següent a 
la data del present Decret i tindran caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat 
d’advocació d’aquesta Alcaldia. 
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Cinquè.- Notificar aquesta resolució als regidors i regidores afectats/ades, entenent-se 
acceptada la competència delegada de forma tàcita, si dintre del termini de les 24 
hores següents no es manifesta res en contra. 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució als diferents departaments de l´Ajuntament. 
 
Setè.- Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la primera sessió que tingui lloc i 
publicar el seu text en el Butlletí Oficial de la Província i a la web municipal.” 
 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats.  
 
10.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 34/2013, D’11 DE GENER, PEL 
QUAL ES REVOCA EL DECRET D’ALCALDIA 610/2011, DE 28 DE JUNY I 
S’APROVA L’ESPECIFICACIÓ DE LES FACULTATS DELEGADES PER 
L’ALCALDIA A FAVOR DELS REGIDORS I REGIDORES DE LA CORPORACIÓ 

 
Es dóna compte al Ple que l’alcaldessa presidenta ha resolt en data 11 de gener de 
2013 el següent:  

DECRET DE L’ALCALDIA NÚM.  34 /2013  
 
Atès que el Ple reunit el dia 11 de juny de 2011 va acordar el nomenament de 
l’Alcaldia a favor de la Sra. Mònica Miquel i Serdà de conformitat amb allò que disposa 
l’article 196 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, i 
amb l’objecte de dotar d’una major celeritat i eficàcia a l’actuació municipal, aquesta 
Alcaldia considera necessari, en ús de les facultats que li confereixen els articles 21.3 i 
23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 53.2 i 53.3 
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d´abril, mitjançant el qual s´aprova el Text Refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i altra legislació concordant, procedir a 
l’establiment d’un règim específic de delegacions de competències, a favor de 
diferents regidor i regidores; 
 
Vist el Decret d´Alcaldia núm. 33/2013 de 10 de gener, mitjançant el qual es revoca el 
Decret de l´Alcaldia núm. 580/2011, de 14 de juny es creen les noves àrees 
d’organització de l’actuació municipal, alhora que efectua a favor dels regidors i 
regidores de la corporació una delegació general d’atribucions de gestió i resolució 
dels assumptes de les seves respectives regidories; 
 
Vista la necessitat de modificar, també, el règim de delegació concreta de delegacions 
a favor dels regidors i regidores esmentats efectuat per Decret de l´Alcaldia núm.  
610/2011, de 28 de juny, modificat pel  Decret d’Alcaldia núm. 525/2012, de 20 de 
setembre. 
 
Atès que aquesta delegació d´atribucions no es troba dins dels supòsits previstos a 
l’article 13.2n de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del procediment administratiu comú, 23.3r de la Llei 
7/1985 i 53.3r del Decret Legislatiu 2/2003, que no poden ser objecte de delegació 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides, 
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HE RESOLT: 
 
Primer.- Revocar el Decret de l´Alcaldia núm. 610/2011, de 28 de juny, de delegació 
concreta de delegacions a favor dels regidors i regidores que es relacionen al cos de 
l´esmentada resolució. 
 
Segon.- Aprovar l´especificació de les facultats delegades per aquesta Alcaldia a favor 
dels regidors i regidores de la Corporació que a continuació es relacionen, delegació 
que comprendrà les atribucions que es relacionen respecte cadascun/a d´ells/elles: 
 
 
ÀREA D’ALCALDIA I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
President de l’Àrea: Sr. XAVIER GRAU ROIG 
 
ALCALDIA   
 

1. Protocol.  

2. Comandament directe de la Policia Local.  

3. Relacions institucionals.  

4. Recursos Humans. 

5. Programa de Polítiques d´igualtat. 

6. Programa d´integració europea. 

7. Agermanaments. 

8. Resolucions d’expedients de responsabilitat patrimonial.  

9. Ordres de manteniment i execució forçosa subsidiària.  

10. Gestió d’ús dels espais municipals.  

11. Gestió, manteniment i control de l’inventari municipal i Patrimoni Municipal a 
excepció del Patrimoni Municipal del sòl.  

12. Assessoria jurídica. 

13. Ordenació de pagaments.  

14. Disposar de fons dels comptes que figurin oberts a nom de l’Ajuntament en 
qualsevol entitat financera, amb la signatura conjunta de l’interventor/a i 
tresorer/a de l’Ajuntament o de qui legalment els substitueixi.  

15. Relacions amb les associacions i ONG’s, 

16. Fomentar en col·laboració amb els departaments, la prestació de serveis.  

17. Dictar resolucions administratives en els àmbits propis de competències no 
delegades.. 
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18. Efectuar dintre de l´àmbit de les competències reservades a l´Alcaldia les 
contractacions i concessions de tot tipus quan el seu import no superi els tres 
mil euros (3.000 €). 

19. Sol·licitar, acceptar i justificar tot tipus de subvencions oficials dins l’àmbit propi 
de l’àrea. 

20. Proposar a l’òrgan competent les contractacions i concessions quan el seu 
import superi els 3.000 €. 

 

REGIDORIA DE GOVERNACIÓ I SEGURETAT CIUTADANA 
 
Regidor: Sr. MIQUEL LARA TORRES 
 

1. Gestió, coordinació i control de la Policia Local sota la prefectura de l’Alcaldia.  

2. Senyalització viària.  

3. Vigilància i control del compliment de les Ordenances Municipals.  

4. Potestat sancionadora per infraccions de tràfic i seguretat vial, així com en la 
resta de competències delegades. 

5. Seguretat en els espais públics.  

6. Gestió del trànsit.  

7. Concessió de llicències de gual. 

8. Atorgament de llicències de gossos potencialment perillosos.   

9. Establiment de campanyes de prevenció. 

10. Fomentar i coordinar la prestació de serveis a la ciutadania a través de 
convenis amb entitats públiques i privades. 

11. Establiment de campanyes de prevenció entre les diferents àrees. 

12. Expedients de devolució d’ingressos indeguts en els següents expedients: 

a. Taxa per la retirada de vehicles abandonats o estacionats 
defectuosament o abusivament a la via pública. (Ordenança 14) 

b. Expedients de multes de trànsit. 

13. Dictar resolucions administratives en els àmbits de les competències delegades 

14. Efectuar dintre de l´àmbit de les competències delegades les contractacions i 
concessions de tot tipus quan el seu import no superi els tres mil euros (3.000 €). 

15. Sol·licitar, acceptar i justificar tot tipus de subvencions oficials dins l’àmbit propi 
de la regidoria. 

16. Proposar a l’òrgan competent les contractacions i concessions quan el seu 
import superi els 3.000 €.  
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REGIDORIA DE COOPERACIÓ I SOLIDARITAT, PROGRAMES DE POLÍTIQUES 
D´IGUALTAT I INTEGRACIÓ EUROPEA. 
 
Alcaldessa: Sra. MÒNICA MIQUEL SERDÀ 

1. Foment de les capacitats institucionals i l’enfortiment del teixit social en l’àmbit 
local. 

2. Promoció i defensa dels drets humans i laborals, així com el foment de la 
cultura de la pau i una resolució pacífica dels conflictes. 

3. Promoció en el nostre municipi un model de societat més solidaria.  

4. Dictar resolucions administratives en els àmbits de les competències 
delegades. 

5. Efectuar dintre de l’àmbit de les competències delegades les contractacions i 
concessions de tot tipus quan el seu import no superi els tres mil euros (3.000 €). 

6. Sol·licitar, acceptar i justificar tot tipus de subvencions oficials dins l’àmbit propi 
de la regidoria. 

7. Proposar a l’òrgan competent les contractacions i concessions quan el seu 
import superi els 3.000 €. 

 
REGIDORIA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
Regidor: Sr. XAVIER GRAU ROIG 

1. Gestió de l’Oficina de Participació i Informació Ciutadana (OPIC).  

2. Registre General. 

3. Padró d’habitants. 

4. Moviments associatius.  

5. Relacions amb les associacions cíviques.  

6. Relacions amb el/la Síndic/a de Greuges. 

7. Potenciar la participació dels col·lectius i fomentar l’associacionisme per a la 
defensa dels interessos de la ciutadania.  

8. Divulgar les activitats, els serveis i els treballs que la Corporació i les 
associacions i entitats col·laboradores duguin a terme amb els sistemes més 
adequats, etc.  

9. Fomentar i coordinar la prestació de serveis als ciutadans i ciutadanes a 
través de     convenis amb entitats públiques i privades. 

10. Dictar resolucions administratives en els àmbits de les competències 
delegades. 

11. Efectuar dintre de l’àmbit de les competències delegades les contractacions i 
concessions de tot tipus quan el seu import no superi els tres mil euros (3.000 €). 
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12. Sol·licitar, acceptar i justificar tot tipus de subvencions oficials dins l’àmbit 
propi de la regidoria. 

13. Proposar a l’òrgan competent les contractacions i concessions quan el seu 
import superi els 3.000 €. 

 
REGIDORIA D’HISENDA LOCAL 
 
Regidor: SR. JOSÉ MANUEL ÉCIJA ALBALATE 
 

1. Preparació de l’avantprojecte de pressupostos.  

2. Preparació dels expedients de crèdits i operacions de tresoreria.  

3. Control d’ingressos i pagaments.  

4. Control de les imposicions locals.  

5. Preparació projectes d’ordenances fiscals.  

6. Control i seguiment del servei de recaptació.  

7. Prefectura de la inspecció fiscal quan a temes resolutoris.  

8. Potestat sancionadora en matèria fiscal.  

9. Concerts econòmics.  

10. L’aprovació dels padrons municipals i resolució dels recursos de reposició 
interposats contra aquests.  

11. La revisió de motius d’interpretació jurídica de les ordenances, preceptes 
legals i exempcions fiscals.  

12. Expedients de devolució d’ingressos indeguts no expressament delegats a 
favor de cap altre regidor/a.  

13. La resolució de les rectificacions a què es refereix l’article 220 de la Llei 
58/2003, de 17 de desembre, general tributària.  

14. Aprovació de les liquidacions de taxes, impostos i preus públics, el cobrament 
dels quals correspongui a la recaptació directa i la resolució dels recursos 
contra les mateixes liquidacions.  

15. Facultar per suspendre la tramitació de procediments recaptatoris en els 
casos previstos a l’article 14.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals i a l’article 119 del Reglament general de recaptació.  

16. La reposició del període voluntari de cobrament, per causes reglamentàries 
de valors constrets.  

17. La resolució dels expedients sobre alta i baixa de vehicles municipals, 
pòlisses d’assegurances i els seus rebuts.  

18. La resolució dels expedients sobre la revisió del cànon en compliment del que 
disposen els contractes sobre la concessió en el domini públic.  
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19. Devolució de garanties de contractes.  

20. Assegurances municipals. 

21. La contractació administrativa.  

22. Compres. 

23. Coordinació i planificació dels serveis contractats per la Corporació.   

24. Dictar resolucions administratives en els àmbits de les competències 
delegades. 

25. Efectuar dintre de l’àmbit de les competències delegades les contractacions i 
concessions de tot tipus quan el seu import no superi els tres mil euros (3.000 €). 

26. Sol·licitar, acceptar i justificar tot tipus de subvencions oficials dins l’àmbit 
propi de la regidoria. 

27. Proposar a l’òrgan competent les contractacions i concessions quan el seu 
import superi els 3.000 €. 

 
REGIDORIA DE COMUNICACIÓ, PREMSA I INFORMÀTICA 
 
Regidora: SRA. NOEMÍ CUADRA SORIANO 

1. Mitjans de comunicació i difusió. 

2. Inventari d’equipaments de comunicació. 

3. Publicacions municipals.  

4. Informàtica.  

5. Dictar resolucions administratives en els àmbits de les competències 
delegades.. 

6. Efectuar dintre de l´àmbit de les competències delegades les contractacions i 
concessions de tot tipus quan el seu import no superi els tres mil euros (3.000 €). 

7. Sol·licitar, acceptar i justificar tot tipus de subvencions oficials dins l’àmbit propi 
de la regidoria. 

8. Proposar a l’òrgan competent les contractacions i concessions quan el seu 
import superi els 3.000 €. 

 
ÀREA D´URBANISME I TERRITORI  
 
Presidenta de l´àrea: SRA. LÍDIA PÀMIES ETAIX 
REGIDORIA D´URBANISME: 
 
Regidora: SRA. LÍDIA PÀMIES ETAIX 

1. Creació i gestió del patrimoni municipal del sòl.  

2. Inspecció d’obres.  

3. Vetllar pel patrimoni arquitectònic.  



  Exp. 1.2.1.1  1/13 

  Legislatura 2011-2015 
 

17 

 

4. Proposar la concessió de llicències d’obres majors i de primera ocupació a la 
Junta de Govern Local.  

5. Concessió de llicències d’obres menors.  

6. Rehabilitació d’edificis i habitatges. 

7. Restauració i conservació de bens catalogats. 

8. Potestat sancionadora en matèria d´infraccions urbanístiques per infraccions 
lleus.  

9. Programació, gestió, control i seguiment de les obres noves municipals de 
primer establiment reforma o gran reparació.  

12. Resoldre els expedients sobre la devolució de fiances d’obres, serveis i 
urbanístiques.  

13. Representació en les juntes de compensació i entitats urbanístiques 
col·laboradores.  

14. Projectes d´obres. 

15. Devolució d´ingressos indeguts en expedients d´obres menors referents a:  

a. Ordenança Fiscal 3, impost sobre construccions, instal·lacions i obres.  

b. Ordenança Fiscal 7, taxa per expedició de documents administratius 

c. Ordenança Fiscal 8, taxa per expedició de llicències urbanístiques. 

16. Dictar resolucions administratives en els àmbits de les competències 
delegades. 

17. Efectuar dintre de l´àmbit de les competències delegades les contractacions i 
concessions de tot tipus quan el seu import no superi els tres mil euros (3.000 
€). 

18.Sol•licitar, acceptar i justificar tot tipus de subvencions oficials dins l’àmbit propi 
de la regidoria. 

 

REGIDORIA DE PLANEJAMENT I HABITATGE 
 
Regidora: SRA. Mª LLUÏSA ROMERO I TOMÁS 

1. Gestió de Pla General.  

2. Gestió i control de plans parcials, especials, estudis de detall, projectes 
d’urbanització, projectes de compensació, projectes de reparcel·lació i 
tramitació aprovació estatuts entitats col·laboradores.  

3. Habitatge de protecció oficial. 

4. Borsa d’habitatge per a lloguer.  

5. Sol•licitar, acceptar i justificar tot tipus de subvencions oficials dins l’àmbit propi 
de la regidoria.  
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6. Proposar a l’òrgan competent les contractacions i concessions quan el seu 
import superi els 3.000 €. 

7. Dictar resolucions administratives en els àmbits de les competències 
delegades. 

8. Efectuar dintre de l´àmbit de les competències delegades les contractacions i 
concessions de tot tipus quan el seu import no superi els tres mil euros (3.000 €). 

 
REGIDORIA D’OBRES I SERVEIS VIARIS: 
 
Regidor: SR. PERE LLEÓ GELABERT  
 

1. Programació, gestió i control de les obres en edificis municipals i espais 
públics. 

2. Gestió manteniment d’edificis municipals, no expressament atribuïda a cap altra 
regidoria. 

3. Neteja edificis municipals  

4. Brigada municipal.  

5. Gestió i control de la xarxa de serveis públics en general (aigua, gas, 
electricitat, clavegueram, telèfon ...) 

6. Gestió i control en alta del servei d’aigua i clavegueram.   

7. Barris i/o Urbanitzacions 

8. Gestió d’ús de la via pública. Autoritzacions demanials. 

9. Dictar resolucions administratives en els àmbits de les competències delegades 

10. Efectuar dintre de l’àmbit de les competències delegades les contractacions i 
concessions de tot tipus quan el seu import no superi els tres mil euros (3.000 €). 

11. Sol·licitar, acceptar i justificar tot tipus de subvencions oficials dins l’àmbit propi 
de la regidoria. 

12. Proposar a l’òrgan competent les contractacions i concessions quan el seu 
import superi els 3.000 €. 

 
REGIDORA DE PREVENCIÓ DE RISCOS 
 
Regidor: SR. PERE LLEÓ GELABERT  

1. Protecció civil. 

2. Associacions de defensa forestal. 

3. Grup d’intervenció de riscos.  

4. Dictar resolucions administratives en els àmbits de les competències 
delegades. 
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5. Efectuar dintre de l’àmbit de les competències delegades les contractacions i 
concessions de tot tipus quan el seu import no superi els tres mil euros (3.000 €). 

6. Sol·licitar, acceptar i justificar tot tipus de subvencions oficials dins l’àmbit propi 
de la regidoria.  

7. Proposar a l’òrgan competent les contractacions i concessions quan el seu 
import superi els 3.000 €. 

 
ÀREA DE LA CIUTADANIA I SOCIETAT 
 
Presidenta de l´àrea:  Sra. NOEMÍ CUADRA SORIANO   
 
REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL 
 
Regidora: SRA. Mª LLUISA ROMERO I TOMÀS.  
 

1. Serveis Socials. 

2. Grups d’atenció especial. 

3. Grups en situació d’exclusió social.  

4. Atenció familiar.  

5. Centres d’atenció a la Gent Gran. 

6. Establiments de convenis amb matèria de benestar, sempre que les eventuals 
aportacions econòmiques municipals estiguin previstes en els Pressupostos 
municipals. 

7. Polítiques socials.  

8. Fomentar i coordinar la prestació de serveis a la ciutadania a través de 
convenis amb entitats públiques i privades.  

9. Servei d’atenció als immigrants  

10. Establiment de campanyes de prevenció entre les diferents àrees. 

11. Dictar resolucions administratives en els àmbits de les competències 
delegades.. 

12. Efectuar dintre de l’àmbit de les competències delegades les contractacions i 
concessions de tot tipus quan el seu import no superi els tres mil euros (3.000 €). 

13. Sol·licitar, acceptar i justificar tot tipus de subvencions oficials dins l’àmbit propi 
de la regidoria. 

14. Proposar a l’òrgan competent les contractacions i concessions quan el seu 
import superi els 3.000 €. 

 
REGIDORIA D’ESPORTS 
 
Regidor: SR. NARCÍS PINEDA I OLIVA 
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1. Gestió i promoció de la política esportiva. 

2. Inventari, planificació de la inversió, gestió i manteniment de les instal·lacions 
esportives municipals. 

3. Gestió i manteniment de les instal·lacions esportives municipals. 

4. Programació de la inversió en el poliesportiu. 

5. Concessió de subvencions a entitats o particulars per al finançament d’activitats 
que es creguin d’interès general d’acord amb el pressupost de la corporació. 

6. Potenciar les entitats esportives i l’esport base. 

7. Establiments de convenis amb matèria esportiva, sempre que les eventuals 
aportacions econòmiques municipals estiguin previstes en els Pressupostos 
municipals. 

8. Seguiment dels convenis amb els clubs. 

9. Polítiques d’esport escolar i extraescolar. 

10. Representació en activitats institucionals en l’àmbit esportiu 

11. Relacions amb entitats extramunicipals en matèria esportiva. 

12. Dictar resolucions administratives en els àmbits de les competències 
delegades.. 

13. Efectuar dintre de l’àmbit de les competències delegades les contractacions i 
concessions de tot tipus quan el seu import no superi els tres mil euros (3.000 €). 

14. Sol·licitar, acceptar i justificar tot tipus de subvencions oficials dins l’àmbit propi 
de la regidoria. 

15. Proposar a l’òrgan competent les contractacions i concessions quan el seu 
import superi els 3.000 €. 

 

REGIDORIA DE MEDI AMBIENT I SANITAT 
 
Regidor: SR. PERE LLEÓ GELABERT 
 

1. Prevenció i control del Medi Ambient.  

2. Relacions amb els òrgans competents en matèria de Medi Ambient i Salut.  

3. Depuradores d’aigües.  

4. Gestió i control del servei de recollida, tractament i eliminació d’escombraries 
domiciliàries.  

5. Servei de neteja viària.  

6. Servei de parcs i jardins.  

7. Deixalleria.  



  Exp. 1.2.1.1  1/13 

  Legislatura 2011-2015 
 

21 

 

8. Control d’abocadors incontrolats.  

9. Ordres d’execució de neteja de solars.  

10. Pla d’usos de les platges. 

11. Gestió, control i neteja del servei de platges. 

12. Establiment de convenis competència de Medi Ambient i salut, sempre que les 
eventuals aportacions econòmiques municipals estiguin previstes en els 
Pressupostos municipals 

13. Suport al sector agrari i ramader.  

14. Inspeccions d’activitats industrials i comercials.  

15. Concessió de llicències subjectes a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de 
prevenció i control ambiental de les activitats i les referides a la Llei 11/2009, 
del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les 
activitats recreatives.  

16. Desratització i desinfeccions. 

17. Promoció de la salut. 

18. Gestió del Cementiri municipal:  

a. Gestió administrativa. 

b. Autoritzacions demanials. 

c. Gestió, manteniment i inversions en cementiri. 

19. Expedients de devolució d’ingressos indeguts en els següents expedients: 

Taxa del cementiri municipal. (Ordenança 10) 

20. Dictar resolucions administratives en els àmbits de les competències 
delegades.. 

21. Efectuar dintre de l’àmbit de les competències delegades les contractacions i 
concessions de tot tipus quan el seu import no superi els tres mil euros (3.000 
€). 

22. Potestat sancionadora per infraccions lleus en matèria de medi ambient               
- segons el contingut de la present delegació – així com en matèria de les 
llicències previstes a l’apartat anterior     

23. Sol·licitar, acceptar i justificar tot tipus de subvencions oficials dins l’àmbit propi 
de la regidoria. 

24. Proposar a l’òrgan competent les contractacions i concessions quan el seu 
import superi els 3.000 €. 

 

REGIDORIA DE CULTURA I SOCIETAT 
 
Regidora: SRA. NOEMÍ CUADRA SORIANO 
 

1. Programació d’acció cultural.  

http://www.cubelles.cat/images/ordenancesfiscals/2010/201010.pdf
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2. Promoció de la cultura popular. 

3. Centres de cultura municipal.   

4. Entitats culturals. 

5. Inventari i gestió d’edificis propis per a actes de tipus cultural.  

6. Arxiu municipal. 

7. Biblioteca. 

8. Festes populars (Festes Major Gran, Petita, Carnaval, Reis, Trobada de 
gegants, Trobada de puntaires, ...)  

9. Gestió/promoció del Charlie Rivel Hall, promoció/gestió del Castell de Cubelles, 
Fortí de la Mota... 

10. Establiment convenis en matèria de cultura amb qualsevol entitat sempre que 
les eventuals aportacions municipals estiguin previstes als Pressupostos. 

11. Dictar resolucions administratives en els àmbits de les competències 
delegades. 

12. Efectuar dintre de l´àmbit de les competències delegades les contractacions i 
concessions de tot tipus quan el seu import no superi els tres mil euros (3.000 €). 

13. Sol·licitar, acceptar i justificar tot tipus de subvencions oficials dins l’àmbit propi 
de la regidoria. 

14. Proposar a l’òrgan competent les contractacions i concessions quan el seu 
import superi els 3.000 €. 

 
REGIDORIA D’ENSENYAMENT 
 
Regidora: SRA. Mª LLUÏSA ROMERO I TOMÁS 
 

1. Planificació escolar. 

2. Promoció d’activitats infantils. 

3. Inventari i manteniment d’edificis escolars. 

4. Participació en el sistema educatiu. 

5. Promoció de projectes educatius  

6. Establiment de convenis en matèria d’ensenyament, sempre que les eventuals 
aportacions econòmiques municipals estiguin previstes en els Pressupostos 
municipals 

7. Alfabetització d’adults. 

8. Ensenyament del català. 

9. Ensenyaments especials. 

10. Servei d’alfabetització d’estrangers. 

11. Cooperació en la construcció de centres docents. 
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12. Dictar resolucions administratives en els àmbits de les competències 
delegades. 

13. Efectuar dintre de l’àmbit de les competències delegades les contractacions i 
concessions de tot tipus quan el seu import no superi els tres mil euros (3.000 €). 

14. Sol·licitar, acceptar i justificar tot tipus de subvencions oficials dins l’àmbit propi 
de la regidoria. 

15. Proposar a l’òrgan competent les contractacions i concessions quan el seu 
import superi els 3.000 €.   

 
REGIDORIA DE  JOVENTUT 
 
Regidor: SR. NARCÍS PINEDA OLIVA 
 

1. Promoció d’activitats juvenils.  

2. Suport i potenciació d’Entitats juvenils.  

3. Promoció i gestió d’espais juvenils.  

4. Establiment de convenis en matèria de joventut, sempre que les eventuals 
aportacions econòmiques estiguin previstes pressupostàriament.  

5. Control i seguiment del Pla Jove.  

6. Fomentar i coordinar la prestació de serveis a la ciutadania a través de 
convenis amb entitats públiques i privades. 

7. Establiment de campanyes de prevenció entre les diferents àrees. 

8. Dictar resolucions administratives en els àmbits de les competències 
delegades. 

9. Efectuar dintre de l´àmbit de les competències delegades les contractacions 
i concessions de tot tipus quan el seu import no superi els tres mil euros 
(3.000 €). 

10. Sol·licitar, acceptar i justificar tot tipus de subvencions oficials dins l’àmbit 
propi de la regidoria. 

11. Proposar a l’òrgan competent les contractacions i concessions quan el seu 
import superi els 3.000 €. 

REGIDORIA DE DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I TURISME 
 
Regidora: SRA. ANNA Mª. MARTÍNEZ I GALLEMÍ   
 

1. Promoció comercial. 

2. Relacions amb l´Associació de comerç i hoteleria de Cubelles. 

3. Oficina del consumidor.  

4. Mercat. 
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5. Concessió d’autoritzacions demanials relacionades amb activitats 
econòmiques. 

6. Promoció turística i relacions amb organismes amb competències turístiques.  

7. Fires. Festa de la Verema. Ruta del Xató.  

8. Establiments turístics.  

9. Informació turística 

10. Innovació tecnològica. 

11. Servei d’orientació laboral ( SOLC) . 

12. Suport a projectes TIC. 

13. Suport a l’emprenedoria i gestió dels plans d’empresa. 

14. Promoció industrial i de serveis.  

15. Suport al sector agrari i ramader. 

16. Relació amb les empreses referent als grans projectes. 

17. Resolució d´expedients relatius en matèria de transports públics i taxis. 

18. Pla d´usos de les platges, conjuntament amb la regidoria de Medi Ambient i 
Sanitat. 

19. Establiments de convenis, sempre que les eventuals aportacions econòmiques 
municipals estiguin previstes en els Pressupostos municipals. 

20. Efectuar dintre de l’àmbit de les competències delegades les contractacions i 
concessions de tot tipus quan el seu import no superi els tres mil euros (3.000 €). 

21. Dictar resolucions administratives en els àmbits de les competències 
delegades. 

22. Sol·licitar, acceptar i justificar tot tipus de subvencions oficials dins l’àmbit propi 
de la regidoria. 

23. Potestat sancionadora per infraccions lleus en l’àmbit de les competències 
delegades. 

 

Segon.- Les atribucions delegades s’hauran d’exercir en els termes i dins dels límits 
d’aquesta delegació, no sent susceptibles de ser delegades pels seus titulars en un 
altre òrgan o regidor o regidora. 
  
Tercer.- Aquestes delegacions, de conformitat amb el que disposa l’article 44 del 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat 
per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, tindran efectes des del dia següent a 
la data del present Decret i tindran caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat 
d’advocació d’aquesta Alcaldia. 
 
Quart.- Notificar aquesta resolució als regidors i regidores afectats/ades, entenent-se 
acceptada la competència delegada de forma tàcita, si dintre del termini de les 24 
hores següents no es manifesta res en contra, o si es fa ús de la delegació. 
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Cinquè- Comunicar-ho als diferents serveis i departaments administratius de la 
Corporació. 
 
Sisè.- Publicar la present delegació al BOP, al tauler d’anuncis i a la web municipal. 
 
Setè.-  Donar compte de l’adopció d’aquesta resolució al Ple de la corporació en la 
propera sessió que se celebri. 
 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats. 
 
11.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 35/2013, D’11 DE 
GENER, PEL QUAL ES MODIFICA LA COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL ESTABLERTA PEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 523/2012, DE 20 DE 
SETEMBRE, QUE MODIFICA EL DECRET NÚM. 585/2011, DE 16 DE JUNY 
 
Es dóna compte al Ple que l’alcaldessa presidenta ha resolt en data 11 de gener de 
2013 el següent:  

DECRET D’ALCALDIA NÚM. 35 /2013  
 
El Ple reunit el dia 11 de juny de 2011 va acordar el nomenament de l’Alcaldia a favor 
de la Sra. Mònica Miquel i Serdà, de conformitat amb allò que disposa l’article 196 de 
la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim  electoral general. 
 
Mitjançant Decret de l´Alcaldia núm. 585/2011, de data 16 de juny, es va resoldre 
constituir la Junta de Govern Local, òrgan col·legiat municipal amb funcions de 
caràcter resolutori i deliberant, quina composició va ser modificada per Decret 
d´aquesta Alcaldia núm. 523/2012, de 20 de setembre. 
Atès que segons el previst a l´article 23.1de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases del règim local, 54.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d´abril, mitjançant el 
qual s´aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya  i altra 
legislació concordant, la Junta de Govern ha d´estar integrada per un nombre de 
regidors i regidores no superior a un terç del nombre legal d´aquests, nomenats i 
cessats lliurament per l´Alcaldessa; 
 
Vist que l´Alcaldia considera necessari efectuar una nova delegació de funcions i 
competències entre els regidors i regidores de la Corporació; 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que em confereix la legislació 
esmentada,  

HE RESOLT 

 
Primer.- Modificar la composició de la junta de govern establerta per Decret d´Alcaldia 
núm. 585/2011, de data 16 de juny, modificada pels Decrets de l´Alcaldia núm. 
523/2012, de 20 de setembre i núm. 17/2013, de 9 de gener, la qual quedarà integrada 
pels membres següents: 
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 Presidenta: Sra. Mònica Miquel Serdà, alcaldessa de l’Ajuntament de Cubelles     

 Vocals:   

             
1. Sra. Mª Lluïsa Romero i Tomás 

2. Sra. Noemí Cuadra Soriano 

3. Sra. Anna Mª Martínez i Gallemí  

4. Sra. Lídia Pàmies Etaix  

5. Sr. F. Xavier Grau Roig 

 
No obstant això, en aplicació d’allò previst a l’article 113.3r del RD 2568/86, de 28 de 
novembre, mitjançant el qual s´aprova el Reglament d´organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Corporacions locals, l’alcaldessa podrà requerir la presència de 
membres de la Corporació que no siguin membres de la Junta de Govern Local, els 
quals en formaran part, als efectes d’informar sobre l’àmbit de les seves activitats. 
 
Segon.-  Modificar la periodicitat i horari de celebració de la Junta de Govern Local, 
que amb caràcter ordinari celebrarà les seves sessions, amb una periodicitat 
quinzenal, el segon i quart dimecres de cada mes, a les 14.00 hores, prèvia 
convocatòria a l’efecte realitzada per aquesta Alcaldia. 
 
Tercer.- Comunicar aquesta resolució a tots/es els regidors i regidores afectats/ades i 
a tots els departaments municipals, pel seu coneixement i efectes. 
 
Quart.- Donar compte al Ple d’aquesta resolució. 
 
Cinquè.- Publicar el present acord al BOP i al tauler d´edictes, sens perjudici de la 
seva efectivitat des del dia de la signatura de la Resolució per l’Alcaldia. 
 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats.  
 
12.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 36/2013, D’11 DE 
GENER,  PEL QUAL ES DEIXA SENSE EFECTE EL DECRET NÚM. 18/2013, DE 9 
DE GENER, I ES NOMENEN LES NOVES TINENCES D’ALCALDIA  
 
Es dóna compte al Ple que l’alcaldessa presidenta ha resolt en data 11 de gener de 
2013 el següent:  

DECRET DE L’ALCALDIA NÚM.  36/ 2013 
 

 
Mitjançant acord de Ple del dia 11 de juny de 2011 es nomena Alcaldessa de Cubelles 
la Sra. Mònica Miquel i Serdà, de conformitat amb allò que disposa l’article 196 de la 
Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general; 
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Mitjançant Decret d´alcaldia núm. 18/2013, de 9 de gener aquesta Alcaldia va efectuar 
el nomenament dels tinents i tinents d’Alcalde d’aquest Ajuntament, modificant el  
Decret d´Alcaldia núm. 587/2011, de 17 de juny i el Decret d’Alcaldia núm.  524/2012, 
de 20 de setembre. 
 
Atès que mitjançant Decret d´aquesta Alcaldia núm. 35/2013, de 10 de gener, s´ha 
modificat la composició de la junta de govern: 
 
Atès que dita modificació obliga a modificar, també, el decret de nomenament de 
tinents d´alcalde; 
 
Atès que conforme al que disposa l’article 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, article 53.2 de 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  
i articles 46 i 48 del RD 2568/86, de 28 de novembre, la designació i remoció dels 
tinents d’Alcalde és competència d’aquesta Alcaldia, entre les membres de la junta de 
govern, i que haurà d´efectuar-se mitjançant Decret,   
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que em confereix la legislació 
anteriorment esmentada, 

HE RESOLT: 

 
Primer.- Nomenar tinents i tinentes d’Alcalde d’aquest Ajuntament, amb efectes des 
del dia d’avui, als regidors membres de la Junta de Govern Local que a continuació es 
relacionen: 
 

o Primera tinenta d’alcalde: Sra. Mª Lluïsa Romero i Tomás. 

o Segona  tinenta d’alcalde: Sra. Noemí Cuadra Soriano  

o Tercera tinenta d’alcalde: Sra. Anna Mª Martínez i Gallemí 

o Quart tinent d’alcalde: Sra. Lídia Pàmies Etaix. 

o Cinquè tinent d’alcalde: Sr. F. Xavier Grau Roig 

Segon.- Establir que en cas d’absència, vacant o malaltia d’aquesta Alcaldia, les 
atribucions i competències que em reconeix la legislació vigent seran desenvolupades 
pel tinent o tinentes d’Alcalde, de conformitat amb l’ordre de nomenament. 
 
Tercer.- A aquest efecte, aquesta Alcaldia, quan hagi d’absentar-se del terme 
municipal, establirà, mitjançant Decret, la durada de la seva absència, designant al 
tinent d’Alcalde que hagi d’assumir les seves competències. 
 
De no conferir-se  aquesta delegació expressament, aquesta Alcaldia serà substituïda 
per la primera tinenta d’Alcalde, i en el seu defecte, per qualsevol dels altres tinents/tes 
d’Alcalde establerts en segon lloc que es trobin presents, els quals hauran de donar 
compte d’això a la resta de la Corporació, sense que durant el mateix dia pugui actuar 
com Alcalde/ssa accidental més d’un d’ells. 
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Igualment, quan durant la celebració d’una sessió l’alcaldessa s’hagués d’abstenir 
d’intervenir en relació a algun punt concret de la mateixa, la substituirà el/la Tinent/a 
d’Alcalde o qui correspongui. 
 
Quart.- La condició de Tinent/a d’Alcalde es perd, a banda del cessament, per 
renúncia expressa manifestada per escrit, per la pèrdua de la condició de membre de 
la Junta de Govern o per cessament de l’autoritat que els ha nomenat. 
 
Cinquè.- Comunicar aquest Decret als/les tinents/tes d’Alcalde afectats/ades, fent-los  
constar que hauran de mantenir  informada a aquesta Alcaldia de l’exercici de les 
seves atribucions com Alcalde/ssa accidental, no podent, durant l’esmentat exercici, ni 
modificar les delegacions ja efectuades per aquesta Alcaldia amb anterioritat, ni 
atorgar altres noves . 
 
Sisè.- Publicar el present acord al BOP, sens perjudici de la seva efectivitat des del dia 
de la signatura de la Resolució per l’Alcaldia, i donar compte al Ple de l’Ajuntament 
d’aquesta . 
 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats.  
 
13.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 37/2013, D’11 DE GENER, 
PEL QUAL ES DETERMINA QUE LA SRA. M. LLUÏSA ROMERO I TOMÀS 
EXERCIRÀ LES SEVES FUNCIONS EN RÈGIM DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA 
 
Es dóna compte al Ple que l’alcaldessa presidenta ha resolt en data 11 de gener de 
2013 el següent:  

DECRET D’ALCALDIA NÚM.   37 / 2013 
 

D’acord amb el que disposen els articles 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local, modificat per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, i la Llei 
57/2003, de mesures per a la modernització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals, de 16 de desembre, i la Llei 14/2000, de 29 de desembre, de mesures fiscals, 
administratives i de l’ordre social i, l’article 13 del Reial decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 
dels ens locals, els membres de les corporacions locals tenen dret a percebre 
retribucions per l’exercici dels seus càrrecs en dos supòsits: quan els desenvolupin en 
règim de dedicació exclusiva i quan es desenvolupin en règim de dedicació parcial per 
realitzar funcions de presidència, vicepresidència, ostentar delegacions o 
desenvolupar responsabilitats que així ho requereixin; 
 
L’article 75.5è de la Llei 7/1985 disposa que correspon al president o presidenta de la 
corporació determinar els membres d’aquesta que realitzaran les seves funcions en 
règim de dedicació exclusiva o parcial; 
 
Atès que arrel de la nova organització municipal cal modificar establir un nou règim de 
dedicació exclusiva; per tot això, en exercici de les competències que m´atribueix la 
legislació vigent  
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HE RESOLT: 
 
Primer.- Determinar que exercirà les seves funcions en règim de dedicació exclusiva, 
perquè així ho ha acceptat de forma expressa: 
  

-Sra. Mª Lluïsa Romero Tomás, primera tinenta d’alcalde. 
  
Segon.- Publicar aquest acord en el BOP i en el tauler d’anuncis de la corporació. 
 
Tercer.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la corporació. 
 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats.  
 
III. PART RESOLUTIVA 
 
ALCALDIA/PRESIDÈNCIA  
 
14.- APROVACIÓ, SI S’ ESCAU, DE LA CONCESSIÓ DE LA COMPATIBILITAT  A 
LA SRA. Mª REYES SOLÉ FERNÀNDEZ AMB L’ EXERCICI  D’ ACTIVITAT 
PRIVADA. 
 
Atès que la Sra. Mª Reyes Solé Fernández, funcionaria interina de l’Ajuntament de 
Cubelles, de l’escala l’escala general, sotsescala auxiliar, categoria auxiliar 
administrativa, sol·licita mitjançant registre general d’entrada número 2012/20635 de 
30 d’octubre, que li sigui concedida la compatibilitat de l’exercici d’activitat privada amb 
l’activitat com a funcionaria de l’Ajuntament de Cubelles. La Sra. Solé especifica en la 
seva instància que vol realitzar una activitat relacionada amb la publicitat i el disseny 
gràfic. 
 
Vist l’informe número 122-2012 del Departament de Recursos Humans. 
 
Atès que la segona activitat per la qual la Sra. Solé demana la compatibilitat no incorre 
en causa d’incompatibilitat legal. 
 
Vist allò que diu la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’ Incompatibilitats del personal al 
servei de les Administracions Públiques. 
Atès que el reconeixement de compatibilitat o la declaració de la incompatibilitat és 
competència del Ple de la Corporació. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de data 8 de gener de 2013. 
 
Per tot això, proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Concedir a la Sra. Mª Reyes Solé Fernández, l’autorització de compatibilitat 
amb l’exercici d’activitat consistent en la realització d’activitat relacionada amb la 
publicitat i disseny gràfic dins l’àmbit privat, compatibilitat que queda expressament 
condicionada al següent: 
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a) L’exercici de l’activitat privada no podrà modificar la jornada de treball ni l’horari 

de la interessada, i restarà automàticament sense efectes en cas de canvi de 
lloc en el sector públic o de modificació de les condicions del lloc de treball. 

 Així mateix, no serà excusa a la falta d’assistència al lloc que treball quan sigui 
 requerida pel seu càrrec, ni a l’endarreriment, negligència o descuit en l’exercici 
 de les seves funcions. 

 
b) La suma de jornades de l’activitat pública principal i l’activitat privada, no podrà 

superar la jornada ordinària de l’Administració incrementada en un 50%. 
 

c) No podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per a l’exercici de 
l’activitat concreta.  

 
d) No podrà exercir per sí mateixa o mitjançant substitució, l’activitat objecte de 

compatibilitat,  ja sigui per compte pròpia o sota la dependència o al servei 
d’entitats o particulars que es relacionen directament amb les que desenvolupi 
el Departament, Organisme o Entitat on estigués destinada. 

 
e) Que la interessada compleixi amb caràcter general el que estableix la Llei 

53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de 
l’Administració pública. 

 
 
SEGON.- Disposar la inscripció de la compatibilitat en el Registre de Personal als 
efectes corresponents . 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per  unanimitat dels membres de la 
Corporació 
 
15.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESTABLIMENT DEL RÈGIM RETRIBUTIU 

DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ  

 

En aplicació d´allò previst a l´article 82.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 

novembre, mitjançant el qual s´aprova el Reglament d´organització, funcionament i 

règim jurídic de les Entitats locals, es sotmet a ratificació la inclusió d´aquest punt en 

l´ordre del dia, amb el següent resultat: 14 vots a favor ( 4 d’ICV-EUA, , 3 del PSC, 2 

de CIU, 1 d’EC-FIC i 4 d’UC-Reagrupament), 3 vots en contra ( 3 del PPC) i cap 

abstenció. 

 

Seguidament, es dóna lectura a  la proposta, del següent tenor literal: 

 
D’acord amb el que disposen els articles 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local, modificat per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, i la Llei 
57/2003, de mesures per a la modernització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals, de 16 de desembre i la Llei 14/2000, de 29 de desembre, de mesures fiscals, 
administratives i de l’ordre social i, l’article 13 del Reial decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 
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dels ens locals, els membres de les corporacions locals tenen dret a percebre 
retribucions per l’exercici dels seus càrrecs en dos supòsits: quan els desenvolupin en 
règim de dedicació exclusiva i quan es desenvolupin en règim de dedicació parcial per 
realitzar funcions de presidència, vicepresidència, ostentar delegacions o 
desenvolupar responsabilitats que així ho requereixin; 
 
L’article 75.5è de la Llei 7/1985 disposa que correspon al president o presidenta de la 
corporació determinar els membres d’aquesta que realitzaran les seves funcions en 
règim de dedicació exclusiva o parcial, i al ple fixar-ne les retribucions; 
 
Vist que mitjançant el corresponent Decret de l´Alcaldia s´ha establert que la Sra. Mª 
Lluïsa Romero i Tomás, primera tinenta d’alcalde exercirà les seves funcions en règim 
de dedicació exclusiva; 
 
Vistes les Bases d´execució del pressupost de l´Ajuntament; 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, 
proposa al Ple de l'Ajuntament l’adopció dels següents 

ACORDS 
 
Primer. Establir que amb efectes del dia 16 de gener de 2013 la Sra. Mª Lluïsa 
Romero i Tomás, primera tinenta d’alcalde, exercirà els seus càrrecs en el règim de 
dedicació exclusiva, amb una retribució bruta anual de 35.000 €, que es percebrà en 
catorze pagues, dotze corresponents a les diferents mensualitats de l’any i les dues 
restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre, i donar-la d’alta al 
Règim General de la Seguretat Social. 
 
Segon.- La percepció d’aquestes retribucions serà incompatible amb l’exercici de tot 
tipus d’activitats retribuïdes i amb la de qualsevol altra retribució amb càrrec als 
pressupostos de les Administracions Públiques i dels Ens, Organismes i Empreses 
d’elles dependents, així com amb les assistències a òrgans col·legiats de que en 
formin part. 
 
L’exercici del càrrec en règim de dedicació exclusiva s’entendrà acceptat per les 
afectades de no manifestar res al respecte dins del termini de les 24 hores següents a 
la seva notificació. 
 
Tercer.-  Modificar l´article 6.1 de les Bases d´Execució del pressupost, en el sentit 
anterior, derogar l´article 6.2 i re-numerar les següents apartats, de manera que la 
Base quedi redactada de la següent manera: 
  

6.1. En règim de dedicació exclusiva: 
- Les retribucions en règim de dedicació exclusiva són les següents: 
 

ALCALDIA                          Sou brut anyal (14 pagues 
anuals*)  

43.676,78€ 

1a TINENT D’ALCALDE     Sou brut anyal (14 pagues 
anuals*) 

35.000,00€ 
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6.2 En el cas que a algun/a altre regidor/a, per acord del Ple de l’Ajuntament, se li 
assigni una dedicació exclusiva o parcial se l’haurà de donar d’alta a la Seguretat 
Social i rebrà les retribucions que li corresponguin segons el corresponent acord. 
 
6.3 Les despeses d’indemnització mensual per assistències dels membres de la 
Corporació estan subjectes a l’IRPF i els imports bruts es fixen amb el detall  següent: 
Assistència a sessions d’òrgans col·legiats: 
 

Òrgan € 

JGL  209 

JGL de treball                                     190 

PLE 247 

CI/CEC 104,5 

Junta de Portaveus 142,50 

 
 
Quart.- Exposar al públic el present acord mitjançant edicte al Butlletí Oficial de la 
Província i tauler d’edictes de l´Ajuntament, durant el termini de 15 dies. 
 
Cinquè.- Notificar aquest acord a tots els regidors i regidores de la Corporació, així 
com al Departament d´Intervenció-Tresoreria i al de Recursos Humans de 
l´Ajuntament. 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per 10 vots a favor (4 d’ICV-EUA 3 del 

PSC, 2 de CIU i 1 d’EC-FIC), 3 vots en contra (3 del PPC) i 4 abstencions ( 4 d’UC-

Reagrupament). 

 
16.- MODIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DE L´ACORD DE PLE DE DATA 19 DE JULIOL 
DE 2011  DE CREACIÓ DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE CARÀCTER 
GENERAL I PERMANENT  
 
En aplicació d´allò previst a l´article 82.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 

novembre, mitjançant el qual s´aprova el Reglament d´organització, funcionament i 

règim jurídic de les Entitats locals, es sotmet a ratificació la inclusió d´aquest punt en 

l´ordre del dia, amb el següent resultat: 14 vots a favor ( 4 d’ICV-EUA, , 3 del PSC, 2 

de CIU, 1 d’EC-FIC i 4 d’UC-Reagrupament), 3 vots en contra ( 3 del PPC) i cap 

abstenció. 

 

Seguidament, es dóna lectura a  la proposta, del següent tenor literal: 

 
El Ple reunit el dia 19 de juliol de 2011 va acordar la creació i composició de la 
comissió informativa de caràcter general i permanent. 
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Atès que arrel de la nova organització municipal es considera necessari la modificació 
de l´esmentat acord, pel que fa a la vice-presidència de dit òrgan: 
 
Atès el previst a l’article 100 del  DL 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local  de Catalunya, en concordança amb els 
articles 134 i ss. del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,   
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, de conformitat amb la legislació abans esmentada,  
proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció dels següents  
 
ACORDS 
 
Primer.- Modificar l´acord de ple de data 19 de juliol de 2011, pel que fa a composició 
de comissió Informativa de caràcter general i permanent, que quedarà redactat de la 
següent manera: 
 

Presidenta: L’Alcaldessa-Presidenta de la corporació. 
 

Vicepresidenta: 1a tinenta d’alcalde, que substituirà a la presidenta en cas 
d’absència o malaltia. 

 
Vocals:  Tots els regidors i regidores de la Corporació. 
  
Secretària:  Segons decret d’alcaldia núm. 334/2005 de 7 de setembre, la TAE 
de SSGG. 

 
Comunicar aquest acord als diferents grups polítics municipals i als caps i/o 
responsables dels diferents departaments de la Corporació.   
 
Segon.- Exposar al públic el present acord mitjançant edicte al Butlletí Oficial de la 
Província i tauler d’edictes de l´Ajuntament.. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a tots els regidors i regidores de la Corporació, així 
com al Departament d´Intervenció-Tresoreria. 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per 14 vots a favor ( 4 d’ICV-EUA, , 3 del 

PSC, 2 de CIU, 1 d’EC-FIC i 4 d’UC-Reagrupament), 3 vots en contra ( 3 del PPC) i 

cap abstenció 

17.- MODIFICACIÓ, SI S’ ESCAU, DE L´ACORD DE PLE DE DATA 19 DE JULIOL 
DE 2011 DE COMPOSICIÓ I FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE 
COMPTES 
 
En aplicació d´allò previst a l´article 82.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 

novembre, mitjançant el qual s´aprova el Reglament d´organització, funcionament i 

règim jurídic de les Entitats locals, es sotmet a ratificació la inclusió d´aquest punt en 

l´ordre del dia, amb el següent resultat: 14 vots a favor ( 4 d’ICV-EUA, , 3 del PSC, 2 
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de CIU, 1 d’EC-FIC i 4 d’UC-Reagrupament), 3 vots en contra ( 3 del PPC) i cap 

abstenció. 

 

Seguidament, es dóna lectura a  la proposta, del següent tenor literal: 

 
El Ple reunit el dia 19 de juliol de 2011 va acordar la creació, composició i 
funcionament de la comissió especial de comptes: 
 
Atès que arrel de la nova organització municipal es considera necessari la modificació 
de l´esmentat acord, pel que fa a la vice-presidència de dit òrgan: 
 
Vist el previst als articles 20.1.b) i 116 de la Llei 7/1985, de 2 d´abril, Reguladora de les 
Bases de Règim Local (LRBRL), 58 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d´abril, 
mitjançant el qual s´aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya (TRLMRLC),i 101 del TRLMRLC, 212 del Text Refós de la Llei d´Hisendes 
Locals, aprovada per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i 127 del Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, aprovat 
mitjançant Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre; 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, d’acord amb la legislació abans esmentada, proposa al 
Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
Primer.- Modificar l´acord de ple de data 19 de juliol de 2011, pel que fa la vici-
presidència de la comissió especial de comptes de l´Ajuntament de Cubelles, que 
quedarà redactat de la forma següent: 
 

 Vicepresident: El/la regidor o regidora d´Hisenda, Sr. José Manuel Écija 
Albalate. 

 
Segon.- Notificar aquest acord als diferents grups polítics municipals. 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per 10 vots a favor (4 d’ICV-EUA 3 del 

PSC, 2 de CIU i 1 d’EC-FIC), 3 vots en contra (3 del PPC) i 4 abstencions ( 4 d’UC-

Reagrupament). 

 
18.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LA DESIGNACIÓ DE 
REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT EN EL CONSELL ESPORTIU MUNICIPAL 
 
En aplicació d´allò previst a l´article 82.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 

novembre, mitjançant el qual s´aprova el Reglament d´organització, funcionament i 

règim jurídic de les Entitats locals, es sotmet a ratificació la inclusió d´aquest punt en 

l´ordre del dia, amb el següent resultat: 14 vots a favor ( 4 d’ICV-EUA, , 3 del PSC, 2 

de CIU, 1 d’EC-FIC i 4 d’UC-Reagrupament), 3 vots en contra ( 3 del PPC) i cap 

abstenció. 
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Seguidament, es dóna lectura a  la proposta, del següent tenor literal: 

 
De conformitat amb el que disposen els Estatuts del Consell Esportiu Municipal, 
l’Ajuntament tindrà un o una representant en l’esmentat Consell. 
 
Atès que la nova organització municipal i distribució de competències determina la 
necessitat de modificar els acords anteriors de designació de representats municipals; 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, 
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 

ACORDS 
 
Primer.- Designar com a representants municipals en el Consell Esportiu Municipal els 
següents regidors:  

- Titular: Sr. Narcís Pineda Oliva 
- Suplent: Sr. Miquel Lara Torres   

 
Segon.- Comunicar aquest acord al Consell Esportiu Municipal, als regidors designats 
i a la Regidoria d’Esports. 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per 10 vots a favor (4 d’ICV-EUA 3 del 

PSC, 2 de CIU i 1 d’EC-FIC), 3 vots en contra (3 del PPC) i 4 abstencions ( 4 d’UC-

Reagrupament). 

 
19.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DELS REPRESENTANTS DE 
L’AJUNTAMENT EN ELS CONSELLS DE PARTICIPACIÓ DE LES LLARS 
D’INFANTS MUNICIPALS 
 
En aplicació d´allò previst a l´article 82.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 

novembre, mitjançant el qual s´aprova el Reglament d´organització, funcionament i 

règim jurídic de les Entitats locals, es sotmet a ratificació la inclusió d´aquest punt en 

l´ordre del dia, amb el següent resultat: 14 vots a favor ( 4 d’ICV-EUA, , 3 del PSC, 2 

de CIU, 1 d’EC-FIC i 4 d’UC-Reagrupament), 3 vots en contra ( 3 del PPC) i cap 

abstenció. 

 

Seguidament, es dóna lectura a  la proposta, del següent tenor literal: 

 
D’acord amb el Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regula el primer cicle de 
l’educació infantil i els requisits dels centres, que preveu, en el seu article 18, la 
constitució del Consell de participació, com a l’òrgan de participació de la comunitat 
educativa en el govern de la llar, en el qual l'Ajuntament del municipi on és la llar 
d'infants tindrà un o una representant;   
 
Atès que l´ajuntament disposa de dues llars municipals, “La Draga” i “L´Estel”; 
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Atès que la nova organització municipal i distribució de competències determina la 
necessitat de modificar els acords anteriors de designació de presentats municipals a 
les esmentades llars d´infants municipals: 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, 
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
Primer.- Designar com a representants municipals en el Consell de Participació de la 
Llar d’Infants municipals “La Draga” i “L’Estel” de Cubelles a les següents regidores:   
 
-Titular:  Sra. Mª Lluïsa Romero i Tomás 
-Suplenta:  Sra. Noemí Cuadra Soriano 
 
Segon.- Notificar aquest acord a la direcció de la Llar d’infants esmentades, a les 
respectives AMPAS, a les regidores afectades i a la regidoria d´ensenyament. 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per 10 vots a favor (4 d’ICV-EUA 3 del 

PSC, 2 de CIU i 1 d’EC-FIC), 3 vots en contra (3 del PPC) i 4 abstencions ( 4 d’UC-

Reagrupament). 

 
20.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LA DESIGNACIÓ DE 
MEMBRES REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT EN ELS DIFERENTS 
CONSELLS ESCOLARS DE LES ESCOLES DE CUBELLES 
 
En aplicació d´allò previst a l´article 82.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 

novembre, mitjançant el qual s´aprova el Reglament d´organització, funcionament i 

règim jurídic de les Entitats locals, es sotmet a ratificació la inclusió d´aquest punt en 

l´ordre del dia, amb el següent resultat: 14 vots a favor ( 4 d’ICV-EUA, , 3 del PSC, 2 

de CIU, 1 d’EC-FIC i 4 d’UC-Reagrupament), 3 vots en contra ( 3 del PPC) i cap 

abstenció. 

 

Seguidament, es dóna lectura a  la proposta, del següent tenor literal: 

En conformitat amb el que disposa el Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels 
centres educatius, pel qual es regulen els consells escolars dels centres docents 
tindran un o una representant de l'Ajuntament de la localitat on es troba situat el 
centre; 
 
Atès que la nova organització municipal i distribució de competències determina la 
necessitat de modificar els acords anteriors de designació de presentats municipals als 
esmentats centres; 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, 
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 



  Exp. 1.2.1.1  1/13 

  Legislatura 2011-2015 
 

37 

 

Primer.- Designar com a representants municipals en el Consell Escolar de les 
escoles Josep Andreu “Charlie Rivel”, “Vora del Mar” i “Mar i Cel, les regidores 
següents: 
 
-Titular:  Sra. Mª Lluïsa Romero i Tomás 
-Suplenta:  Sra. Lídia Pàmies Etaix. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a la direcció dels esmentats centres docents, a les 
respectives AMPAS i comunicar-ho a les regidores designades i a la Regidoria 
d’Ensenyament. 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per 10 vots a favor (4 d’ICV-EUA 3 del 

PSC, 2 de CIU i 1 d’EC-FIC), 3 vots en contra (3 del PPC) i 4 abstencions ( 4 d’UC-

Reagrupament). 

 
21.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LA DESIGNACIÓ DE 
MEMBRES REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT EN EL CONSELL ESCOLAR 
DELS  INSTITUTS DE CUBELLES 
 
En aplicació d´allò previst a l´article 82.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 

novembre, mitjançant el qual s´aprova el Reglament d´organització, funcionament i 

règim jurídic de les Entitats locals, es sotmet a ratificació la inclusió d´aquest punt en 

l´ordre del dia, amb el següent resultat: 14 vots a favor ( 4 d’ICV-EUA, , 3 del PSC, 2 

de CIU, 1 d’EC-FIC i 4 d’UC-Reagrupament), 3 vots en contra ( 3 del PPC) i cap 

abstenció. 

 

Seguidament, es dóna lectura a  la proposta, del següent tenor literal: 

 
En conformitat amb el que disposa el Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels 
centres educatius, pel qual es regulen els consells escolars dels centres docents, 
aquests tindran un o una representant de l'Ajuntament de la localitat on es troba situat 
el centre; 
 
Atès que la nova organització municipal i distribució de competències determina la 
necessitat de modificar els acords anteriors de designació de presentats municipals als 
esmentats centres; 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, 
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 

ACORDS 
 
Primer.- Designar com a representants municipals en el Consell Escolar dels Instituts 
“Cubelles”  i “Les Vinyes”, les regidores següents:  
 
-Titular:  Sra. Mª Lluïsa Romero i Tomás 
-Suplenta: Sra. Anna Mª Martínez i Gallemí 
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Segon.- Notificar aquest acord a la direcció dels centres docents afectats, a les 
AMPAS i comunicar-ho a les regidores designades i a la Regidoria d’Ensenyament. 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per 10 vots a favor (4 d’ICV-EUA 3 del 

PSC, 2 de CIU i 1 d’EC-FIC), 3 vots en contra (3 del PPC) i 4 abstencions ( 4 d’UC-

Reagrupament). 

 
22.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LA DESIGNACIÓ DE 
MEMBRES REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT EN LES DIFERENTS JUNTES 
DE COMPENSACIÓ I ENTITATS URBANÍSTIQUES DEL MUNICIPI 
 
En aplicació d´allò previst a l´article 82.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 

novembre, mitjançant el qual s´aprova el Reglament d´organització, funcionament i 

règim jurídic de les Entitats locals, es sotmet a ratificació la inclusió d´aquest punt en 

l´ordre del dia, amb el següent resultat: 14 vots a favor ( 4 d’ICV-EUA, , 3 del PSC, 2 

de CIU, 1 d’EC-FIC i 4 d’UC-Reagrupament), 3 vots en contra ( 3 del PPC) i cap 

abstenció. 

 

Seguidament, es dóna lectura a  la proposta, del següent tenor literal: 

 
Vist l´acord de ple de 19 de juliol de 2011 de nomenament de representant municipal a  
les Juntes de Compensació i Entitats Urbanístiques; 
 
Atès que la nova organització municipal i distribució de competències determina la 
necessitat de modificar els acords anteriors de designació de presentats municipals a 
les esmentades entitats;  
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, 
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 

ACORDS 
 
Primer. Nomenar com a representant titular la Sra. Lídia Pàmies Etaix i com a suplent 
la Sra. Mª Lluïsa Romero i Tomás, per què actuïn en nom i representació d’aquest 
Ajuntament en les assemblees generals de les diferents Juntes i Entitats Urbanístiques 
del municipi.  
 
Segon. Comunicar aquest acord a les regidores afectades, així com als presidents de 
les esmentades Juntes i Entitats Urbanístiques d’aquest municipi, en el seu cas. 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per 10 vots a favor (4 d’ICV-EUA 3 del 

PSC, 2 de CIU i 1 d’EC-FIC), 3 vots en contra (3 del PPC) i 4 abstencions ( 4 d’UC-

Reagrupament). 

 

23.- APROVACIÓ, SI S’ ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LA DESIGNACIÓ DE 
MEMBRES REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT DE CUBELLES EN EL 
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CONSELL RECTOR DEL CONSORCI DEL GOVERN TERRITORIAL DE SALUT 
DEL GARRAF 
 
En aplicació d´allò previst a l´article 82.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 

novembre, mitjançant el qual s´aprova el Reglament d´organització, funcionament i 

règim jurídic de les Entitats locals, es sotmet a ratificació la inclusió d´aquest punt en 

l´ordre del dia, amb el següent resultat: 14 vots a favor ( 4 d’ICV-EUA, , 3 del PSC, 2 

de CIU, 1 d’EC-FIC i 4 d’UC-Reagrupament), 3 vots en contra ( 3 del PPC) i cap 

abstenció. 

 

Seguidament, es dóna lectura a  la proposta, del següent tenor literal: 

 
Vist l’acord adoptat pel Ple municipal en data 18 de setembre de 2006 d’aprovació 
definitiva de l’adhesió de l’Ajuntament de Cubelles al Consorci del Govern Territorial de 
Salut del Garraf, i dels seus Estatuts reguladors. 
 
Atès que de conformitat amb el que disposa l’acord d’adhesió, aquest municipi forma 
part del Consorci del Govern Territorial de Salut del Garraf i, com a membre integrant 
de l’esmentada entitat  i de conformitat amb allò que disposa l’article 9.1.c) dels 
Estatuts, correspon a aquest municipi designar un representant titular i un suplent en el 
Consell Rector del Consorci, que haurà de recaure, en tot cas, en un càrrec electe 
d’aquesta entitat;  
 
 
Vist l´acord de ple de 19 de juliol de 2011 de nomenament de representant municipal 
en dit organisme, i atès que la nova organització municipal i distribució de 
competències determina la necessitat de modificar l´esmenat acord; 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, 
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
ACORDS 
 
Primer.- Designar com a representant d’aquest municipi en el Consell Rector del 
Consorci del Govern Territorial de Salut del Garraf l´alcaldessa, Sra. Mònica Miquel i 
Serdà, i com a suplent el Sr. Pere Lleó Gelabert, regidor de Medi Ambient i Sanitat. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord al regidor afectat i a la Direcció d’Assessoria Jurídica 
i d’Organització-Regió Sanitària Barcelona del Servei Català de la Salut, a l´Alcaldia i a 
la Regidoria de Medi Ambient i Sanitat. 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per 10 vots a favor (4 d’ICV-EUA 3 del 

PSC, 2 de CIU i 1 d’EC-FIC), 3 vots en contra (3 del PPC) i 4 abstencions ( 4 d’UC-

Reagrupament). 

 
24.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LA DESIGNACIÓ D’UN 
MEMBRE REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT EN EL CONSORCI LOCAL 
LOCALRET 
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En aplicació d´allò previst a l´article 82.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 

novembre, mitjançant el qual s´aprova el Reglament d´organització, funcionament i 

règim jurídic de les Entitats locals, es sotmet a ratificació la inclusió d´aquest punt en 

l´ordre del dia, amb el següent resultat: 14 vots a favor ( 4 d’ICV-EUA, , 3 del PSC, 2 

de CIU, 1 d’EC-FIC i 4 d’UC-Reagrupament), 3 vots en contra ( 3 del PPC) i cap 

abstenció. 

 

Seguidament, es dóna lectura a  la proposta, del següent tenor literal: 

 
Atès que en data 25 d’abril de 1997 el Ple de la corporació reunit en sessió ordinària 
va aprovar la constitució del Consorci LOCALRET de telecomunicacions; 
 
Atès que en data 25 de juliol de 1997 es van aprovar definitivament els Estatuts del 
Consorci, i en sessió ordinària de 20 de setembre de 2004, el Ple de la corporació va 
aprovar la modificació dels es esmentats estatuts; 
 
Atès que com a membre integrant de l’esmentada entitat correspon a aquest municipi 
designar un o una representant municipal,  
 
Vist l´acord de ple de 19 de juliol de 2011 de nomenament de representant municipal 
en dit organisme, i atès que la nova organització municipal i distribució de 
competències determina la necessitat de modificar l´esmenat acord; 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, 
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
Primer.- Designar com a representant d’aquest municipi en el Consorci LOCALRET de 
telecomunicacions a la Sra. Noemí Cuadra Soriano. 
 
Segon.- Notificar el present acord al Consorci LOCALRET, a la regidora afectada  i 
comunicar-ho a la Regidoria de Comunicació, Premsa i Informàtica. 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per 10 vots a favor (4 d’ICV-EUA 3 del 

PSC, 2 de CIU i 1 d’EC-FIC), 3 vots en contra (3 del PPC) i 4 abstencions ( 4 d’UC-

Reagrupament). 

 
25.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DEL NOMENAMENT DEL 
REPRESENTANT MUNICIPAL A L’ASSEMBLEA GENERAL DE LA XARXA DE 
CONSUM DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 
En aplicació d´allò previst a l´article 82.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 

novembre, mitjançant el qual s´aprova el Reglament d´organització, funcionament i 

règim jurídic de les Entitats locals, es sotmet a ratificació la inclusió d´aquest punt en 

l´ordre del dia, amb el següent resultat: 14 vots a favor ( 4 d’ICV-EUA, , 3 del PSC, 2 
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de CIU, 1 d’EC-FIC i 4 d’UC-Reagrupament), 3 vots en contra ( 3 del PPC) i cap 

abstenció. 

 

Seguidament, es dóna lectura a  la proposta, del següent tenor literal: 

 
L’Assemblea General és l’òrgan superior de decisió de la Xarxa Local de Consum de 
la Diputació de Barcelona i Cubelles és un dels municipis membres que la integren.  
 
Atès que de conformitat amb l’article 15 del Reglament de la xarxa Local de Consum, 
s’ha de procedir al nomenament del representant del municipi de Cubelles, a 
l’assemblea general de la Xarxa de Consum de la Diputació de Barcelona 
 
Vist l´acord de ple de 19 de juliol de 2011 de nomenament de representant municipal 
en dit organisme, i atès que la nova organització municipal i distribució de 
competències determina la necessitat de modificar l´esmenat acord; 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
Primer. Nomenar la Sra. Anna Mª Martínez i Gallemí, regidora de Dinamització 
Econòmica i Turisme, representant d’aquest municipi a l’assemblea general de la 
Xarxa de Consum de la Diputació de Barcelona. 
 
Segon. Notificar aquest acord a la regidora designada, a la Regidoria esmentada  i a 
l’Àrea de Salut Pública i Consum de la Diputació de Barcelona. 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per 10 vots a favor (4 d’ICV-EUA 3 del 

PSC, 2 de CIU i 1 d’EC-FIC), 3 vots en contra (3 del PPC) i 4 abstencions ( 4 d’UC-

Reagrupament). 

 
26.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LA DESIGNACIÓ DE 
MEMBRES REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT DE CUBELLES EN LA 
COMISSIÓ D’ESCOLARITZACIÓ DE L’ÀMBIT TERRITORIAL DEL GARRAF 
 
En aplicació d´allò previst a l´article 82.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 

novembre, mitjançant el qual s´aprova el Reglament d´organització, funcionament i 

règim jurídic de les Entitats locals, es sotmet a ratificació la inclusió d´aquest punt en 

l´ordre del dia, amb el següent resultat: 14 vots a favor ( 4 d’ICV-EUA, , 3 del PSC, 2 

de CIU, 1 d’EC-FIC i 4 d’UC-Reagrupament), 3 vots en contra ( 3 del PPC) i cap 

abstenció. 

 

Seguidament, es dóna lectura a  la proposta, del següent tenor literal: 

 
De conformitat amb el que disposen les normes del Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament ha de designar un o una representant a la 
Comissió d’escolarització de primària i secundària de l’àmbit territorial del Garraf. 
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Vist l´acord de ple de 19 de juliol de 2011 de nomenament de representant municipal 
en dit organisme, i atès que la nova organització municipal i distribució de 
competències determina la necessitat de modificar l´esmenat acord; 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, 
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 

ACORDS 
 
Primer.- Designar els representants municipals en la Comissió d’escolarització de 
primària i secundària de l’àmbit territorial del Garraf, següents: 
 

- Titular: Sra. Mª Lluïsa Romero i Tomás.  
- Suplent:  Sra. Noemí Cuadra Soriano 

 
Segon.- Comunicar aquest acord a la Delegació Territorial Barcelona-II (Comarques) 
del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, així com a les 
regidores designades i a la Regidoria d’Ensenyament. 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per 10 vots a favor (4 d’ICV-EUA 3 del 

PSC, 2 de CIU i 1 d’EC-FIC), 3 vots en contra (3 del PPC) i 4 abstencions ( 4 d’UC-

Reagrupament). 

 
27.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LA DESIGNACIÓ DE LA 
REPRESENTACIÓ MUNICIPAL A LA COMISSIÓ POLÍTICA DEL LITORAL DE 
L’ÀREA DE SALUT PÚBLICA I CONSUM DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 
En aplicació d´allò previst a l´article 82.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 

novembre, mitjançant el qual s´aprova el Reglament d´organització, funcionament i 

règim jurídic de les Entitats locals, es sotmet a ratificació la inclusió d´aquest punt en 

l´ordre del dia, amb el següent resultat: 14 vots a favor ( 4 d’ICV-EUA, , 3 del PSC, 2 

de CIU, 1 d’EC-FIC i 4 d’UC-Reagrupament), 3 vots en contra ( 3 del PPC) i cap 

abstenció. 

 

Seguidament, es dóna lectura a  la proposta, del següent tenor literal: 

 
Atès que segons la proposta adoptada a la Comissió Política del Litoral de 24 de 
novembre de 2003 cada municipi ha de nomenar un càrrec electe que formi part de 
dita comissió; 
 
Vist l´acord de ple de 19 de juliol de 2011 de nomenament de representant municipal 
en dit organisme, i atès que la nova organització municipal i distribució de 
competències determina la necessitat de modificar l´esmenat acord; 
 
Vista la necessitat de delegar  un representant a la Comissió Política Litoral de l’Àrea 
de Salut Pública i Consum de la Diputació de Barcelona d’acord amb la nova 
organització de les àrees de la corporació, 
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Es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS  
 
Primer.- Delegar la representació de l’Ajuntament de Cubelles a la Comissió Política 
Litoral de l’Àrea de Salut Pública i Consum de la Diputació de Barcelona a favor del Sr. 
Pere Lleó i Gelabert, al marge que pugui delegar-se o no la participació en la Comissió 
Tècnica d’aquesta. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’Àrea de Salut Pública i Consum de la Diputació de 
Barcelona i comunicar-ho a les regidories de Medi Ambient i Sanitat i de Dinamització 
Econòmica i Turisme.  
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per 10 vots a favor (4 d’ICV-EUA 3 del 

PSC, 2 de CIU i 1 d’EC-FIC), 3 vots en contra (3 del PPC) i 4 abstencions ( 4 d’UC-

Reagrupament). 

 
28.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LA REPRESENTACIÓ 
DE L’AJUNTAMENT EN LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA 
 
En aplicació d´allò previst a l´article 82.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 

novembre, mitjançant el qual s´aprova el Reglament d´organització, funcionament i 

règim jurídic de les Entitats locals, es sotmet a ratificació la inclusió d´aquest punt en 

l´ordre del dia, amb el següent resultat: 14 vots a favor ( 4 d’ICV-EUA, , 3 del PSC, 2 

de CIU, 1 d’EC-FIC i 4 d’UC-Reagrupament), 3 vots en contra ( 3 del PPC) i cap 

abstenció. 

 

Seguidament, es dóna lectura a  la proposta, del següent tenor literal: 

Com  a conseqüència de l’acord adoptat pel Ple municipal en data 11 de juny de 2011 
de nomenament de l’Alcaldia a favor de la Sra. Mònica Miquel i Serdà de conformitat 
amb allò que disposa  l’article 196 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim 
electoral general, s’ha procedit a la renovació de la corporació; 
 
Atès que a aquest Ajuntament li correspon una representació en l’esmentada 
Institució; 
 
Vist l´acord de ple de 19 de juliol de 2011 de nomenament de representant municipal 
en dit organisme, i atès que la nova organització municipal i distribució de 
competències determina la necessitat de modificar l´esmenat acord; 
 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, 
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 

ACORDS 
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Primer.- Designar als següents representants a les comissions sectorials de la 
Federació de Municipis de Catalunya: 
 
1.-Comissió de Benestar i Acció Social : 
  

- Sra. Mª Lluïsa Romero i Tomás. 
 
2.-Comissió de Comerç i Turisme: 
 

- Sra. Anna Mª Martínez i Gallemí. 
 
3.-Comissió de Cultura i Joventut:  
 

- Sr. Noemí Cuadra Soriano, 
 
4.-Comissió de Economia, Pressupostos i Finançament Local:   

- Sr. José Manuel Écija Albalate. 
  
5.-Comissió d’Educació:  
  

- Sr.  Mª Lluïsa Romero i Tomás. 
 
6.-Comissió d’Esports: 
 

- Sr. Narcís Pineda i Oliva 
 
7.-Comissió de Funció Pública:  
 

- Sra. Mònica Miquel i Serdà 
 
8.-Comissió d’Habitatge: 
  

- Sra. Mª Lluïsa Romero i Tomás. 
 
9.-Comissió d’Immigració: 
  

- Sr. Mª Lluïsa Romero i Tomás. 
 
10.-Comissió de  Medi Ambient:  
 

- Sr. Pere Lleó i Gelabert, 
 
11.-Comissió d’Ocupació i Promoció Econòmica:  
 

- Sar. Anna Mª Martínez i Gallemí. 
 
12.- Comissió de Participació i Democràcia local:  
 

- Sr. F. Xavier Grau Roig.   

http://www.fmcnet.org/COMISSIONS/default.cfm?COM=28
http://www.fmcnet.org/COMISSIONS/default.cfm?COM=29
http://www.fmcnet.org/COMISSIONS/default.cfm?COM=30
http://www.fmcnet.org/COMISSIONS/default.cfm?COM=31
http://www.fmcnet.org/COMISSIONS/default.cfm?COM=33
http://www.fmcnet.org/COMISSIONS/default.cfm?COM=34
http://www.fmcnet.org/COMISSIONS/default.cfm?COM=35
http://www.fmcnet.org/COMISSIONS/default.cfm?COM=38
http://www.fmcnet.org/COMISSIONS/default.cfm?COM=39
http://www.fmcnet.org/COMISSIONS/default.cfm?COM=46
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13.-Comissió de Petits municipis:  

 

- Sr. Pere Lleó i Gelabert 
 
14.-Comissió de Polítiques per a la Igualtat:  
 

- Sra. Mònica Miquel i Serdà 
 
15.-Comissió de Política Territorial i Infraestructures : 
 

- Sra. Lídia Pàmies i Etaix 
 
16.-Comissió de Prevenció i Seguretat:  
 

- Sr. Pere Lleó i Gelabert  
 
17.-Comissió de Salut i Consum : 
 

- Sra. Anna Mª Martínez  i Gallemí 
 
18.-Comissió d’Urbanisme i Mobilitat:  
 

- Sra. Lídia Pàmies i Etaix 
 

Segon.- Comunicar aquest acord a la Federació de Municipis de Catalunya, així com 
als regidors i regidores municipals nomenats. 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per 10 vots a favor (4 d’ICV-EUA 3 del 

PSC, 2 de CIU i 1 d’EC-FIC), 3 vots en contra (3 del PPC) i 4 abstencions ( 4 d’UC-

Reagrupament). 

 
29.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LA DESIGNACIÓ DE 
REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT EN LA MANCOMUNITAT 
INTERMUNICIPAL DE DISMINUÏTS PSÍQUICS DEL GARRAF  
 
En aplicació d´allò previst a l´article 82.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 

novembre, mitjançant el qual s´aprova el Reglament d´organització, funcionament i 

règim jurídic de les Entitats locals, es sotmet a ratificació la inclusió d´aquest punt en 

l´ordre del dia, amb el següent resultat: 14 vots a favor ( 4 d’ICV-EUA, , 3 del PSC, 2 

de CIU, 1 d’EC-FIC i 4 d’UC-Reagrupament), 3 vots en contra ( 3 del PPC) i cap 

abstenció. 

 

Seguidament, es dóna lectura a  la proposta, del següent tenor literal: 

 
Atès que de conformitat amb el que disposen els Estatuts aquest municipi forma part 
de la Mancomunitat Intermunicipal de Disminuïts Psíquics del Garraf; i cal adoptar el 

http://www.fmcnet.org/COMISSIONS/default.cfm?COM=40
http://www.fmcnet.org/COMISSIONS/default.cfm?COM=42
http://www.fmcnet.org/COMISSIONS/default.cfm?COM=41
http://www.fmcnet.org/COMISSIONS/default.cfm?COM=43
http://www.fmcnet.org/COMISSIONS/default.cfm?COM=44
http://www.fmcnet.org/COMISSIONS/default.cfm?COM=45
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corresponent acord plenari escollint com a representants al Ple de la Mancomunitat a 
l’alcaldessa i UN representant més per dret propi, d’acord amb l’article 6è dels 
estatuts,  
 
Atès que la nova organització municipal i distribució de competències determina la 
necessitat de modificar els acords anteriors de designació de presentats municipals; 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 

ACORDS 
 
Primer. Designar com a representants d’aquest municipi en el Ple de la Mancomunitat 
Intermunicipal de Disminuïts Psíquics del Garraf a la Sra. Mònica Miquel i Serdà, 
alcaldessa, i a la Sra. Mª Lluïsa Romero i Tomás. 
 
Segon. Comunicar aquest acord a les regidores afectades i notificar-ho a la 
Mancomunitat Intermunicipal de Disminuïts Psíquics del Garraf. 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per 10 vots a favor (4 d’ICV-EUA 3 del 

PSC, 2 de CIU i 1 d’EC-FIC), 3 vots en contra (3 del PPC) i 4 abstencions ( 4 d’UC-

Reagrupament). 

 
30.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LA DESIGNACIÓ DE 
REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT EN LA MANCOMUNITAT 
INTERMUNICIPAL PENEDÈS-GARRAF 
 
En aplicació d´allò previst a l´article 82.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 

novembre, mitjançant el qual s´aprova el Reglament d´organització, funcionament i 

règim jurídic de les Entitats locals, es sotmet a ratificació la inclusió d´aquest punt en 

l´ordre del dia, amb el següent resultat: 14 vots a favor ( 4 d’ICV-EUA, , 3 del PSC, 2 

de CIU, 1 d’EC-FIC i 4 d’UC-Reagrupament), 3 vots en contra ( 3 del PPC) i cap 

abstenció. 

 

Seguidament, es dóna lectura a  la proposta, del següent tenor literal: 

 
Atès que aquest municipi forma part de la Mancomunitat Intermunicipal del Penedès- 
Garraf, de conformitat amb el que disposa l’acord d’adhesió. 
 
Com a membre integrant de l’esmentada entitat, conforme als articles 7 i 8 dels seus 
Estatuts, correspon a aquest municipi designar el vocal o la vocal, així com els dos 
substituts o substitutes representants municipals en la Mancomunitat Intermunicipal 
Penedès-Garraf; 
 
Atès que la nova organització municipal i distribució de competències determina la 
necessitat de modificar els acords anteriors de designació de presentats municipals; 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
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ACORDS 
 
Primer.- Designar com a representants d’aquest municipi en la Mancomunitat 
Intermunicipal Penedès-Garraf als regidors i regidores següents:  
 

 Titular:  Sra. Mònica Miquel i Serdà 

 Suplents: 1. Sr. Pere Lleó Gelabert 
      2. Sra. Mª Lluïsa Romero i Tomás  

                  
Segon.- Comunicar aquest acord als regidors i regidores afectats i a la Mancomunitat 
Intermunicipal del Penedès-Garraf. 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per 10 vots a favor (4 d’ICV-EUA 3 del 

PSC, 2 de CIU i 1 d’EC-FIC), 3 vots en contra (3 del PPC) i 4 abstencions ( 4 d’UC-

Reagrupament). 

 
31.-APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE DESIGNACIÓ DE LA 
REPRESENTACIÓ DE L’AJUNTAMENT AL CONSORCI DE COMUNICACIÓ LOCAL  
 
En aplicació d´allò previst a l´article 82.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 

novembre, mitjançant el qual s´aprova el Reglament d´organització, funcionament i 

règim jurídic de les Entitats locals, es sotmet a ratificació la inclusió d´aquest punt en 

l´ordre del dia, amb el següent resultat: 14 vots a favor ( 4 d’ICV-EUA, , 3 del PSC, 2 

de CIU, 1 d’EC-FIC i 4 d’UC-Reagrupament), 3 vots en contra ( 3 del PPC) i cap 

abstenció. 

 

Seguidament, es dóna lectura a  la proposta, del següent tenor literal: 

Atès que de conformitat amb el que disposen els Estatuts aquest municipi forma part 
del Consorci de Comunicació Local i cal adoptar el corresponent acord plenari escollint 
un o una representant municipal en consell general del Consorci, d’acord amb l’article 
11.1 epígraf d) dels estatuts,  
 
Atès que la nova organització municipal i distribució de competències determina la 
necessitat de modificar els acords anteriors de designació de representats municipals; 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 

ACORDS 
 
Primer.- Designar com a representant d’aquest municipi en el consell general del 
Consorci de Comunicació Local a la Sra. Noemí Cuadra Soriano, regidora de 
Comunicació, Premsa i Informàtica.  
 
Segon.- Comunicar aquest acord a la regidora afectada i notificar-ho al Consorci de 
Comunicació Local. 
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Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per 10 vots a favor (4 d’ICV-EUA 3 del 

PSC, 2 de CIU i 1 d’EC-FIC), 3 vots en contra (3 del PPC) i 4 abstencions ( 4 d’UC-

Reagrupament). 

 
32.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LA DESIGNACIÓ DE LA 
REPRESENTACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CUBELLES AL CONSORCI DELS 
COLLS I MIRALPEIX – COSTA DEL GARRAF 
 
En aplicació d´allò previst a l´article 82.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 

novembre, mitjançant el qual s´aprova el Reglament d´organització, funcionament i 

règim jurídic de les Entitats locals, es sotmet a ratificació la inclusió d´aquest punt en 

l´ordre del dia, amb el següent resultat: 14 vots a favor ( 4 d’ICV-EUA, , 3 del PSC, 2 

de CIU, 1 d’EC-FIC i 4 d’UC-Reagrupament), 3 vots en contra ( 3 del PPC) i cap 

abstenció. 

 

Seguidament, es dóna lectura a  la proposta, del següent tenor literal: 

 

Atès que en la sessió ordinària del Ple que va tenir lloc el dia 15 de desembre de 2008 
es va donar compte de l’aprovació definitiva de l’adhesió de l’Ajuntament de Cubelles 
al Consorci dels Colls i Miralpeix-Costa del Garraf i que, per aquest motiu, cal nomenar 
els representants municipals en el Consell Rector de dit Consorci, 
 
Atès que la nova organització municipal i distribució de competències determina la 
necessitat de modificar els acords anteriors de designació de representats municipals; 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
     
Primer.- Delegar la representació d’aquesta Alcaldia en el Consell Rector del Consorci 
dels Colls i Miralpeix-Costa del Garraf a favor de l’alcaldessa, Sra. Mònica Miquel i 
Serdà  i nomenar el Sr. Pere Lleó i Gelabert, regidor de Medi Ambient i Sanitat, 
membre representant en l’esmentat Consell Rector.  
 
Segon.- Notificar aquest acord al Consorci dels Colls i Miralpeix – Costa del Garraf, als 
representants municipals designats, a l´Alcaldia i a la Regidoria de Medi Ambient i 
Sanitat.   
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per 10 vots a favor (4 d’ICV-EUA 3 del 

PSC, 2 de CIU i 1 d’EC-FIC), 3 vots en contra (3 del PPC) i 4 abstencions ( 4 d’UC-

Reagrupament). 

 
33.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LA DESIGNACIÓ DE 
REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT DE CUBELLES EN EL CONSORCI PER A 
LA GESTIÓ DE LA TELEVISIÓ DIGITAL LOCAL PÚBLICA DEL GARRAF 
 
En aplicació d´allò previst a l´article 82.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 

novembre, mitjançant el qual s´aprova el Reglament d´organització, funcionament i 
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règim jurídic de les Entitats locals, es sotmet a ratificació la inclusió d´aquest punt en 

l´ordre del dia, amb el següent resultat: 14 vots a favor ( 4 d’ICV-EUA, , 3 del PSC, 2 

de CIU, 1 d’EC-FIC i 4 d’UC-Reagrupament), 3 vots en contra ( 3 del PPC) i cap 

abstenció. 

 

Seguidament, es dóna lectura a  la proposta, del següent tenor literal: 

 
Atès que en el Ple de l’Ajuntament de Cubelles, reunit en sessió ordinària el 18 de 
desembre de 2006, es dóna compte de l’aprovació definitiva de l’adhesió al Consorci 
per a la Gestió de la Televisió Digital Local Pública del Garraf i dels seus Estatuts 
reguladors;  
 
Atès que,  de conformitat amb el que disposa l’article 11 dels Estatuts reguladors del 
Consorci per a la gestió de la televisió pública del Garraf; correspon al nostre municipi 
designar dos representants municipals, 
 
Atès que la nova organització municipal i distribució de competències determina la 
necessitat de modificar els acords anteriors de designació de representats municipals; 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
Primer. Designar la Sra. Mònica Miquel i Serdà, la Sra. Noemí Cuadra Soriano, i la 
Sra. Mª Lluïsa Romero i Tomàs membres representants de l’Ajuntament de Cubelles 
en el Consorci per a la Gestió de la Televisió Digital Local Pública del Garraf.  
 
Segon. Notificar-ho al Consorci per a la Gestió de la Televisió Digital Local Pública del 
Garraf, a les regidores designades i comunicar-ho al Departament de Comunicació 
Municipal.  
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per 10 vots a favor (4 d’ICV-EUA 3 del 

PSC, 2 de CIU i 1 d’EC-FIC), 3 vots en contra (3 del PPC) i 4 abstencions ( 4 d’UC-

Reagrupament). 

 
34.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LA REPRESENTACIÓ 
DE L’AJUNTAMENT EN L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS 
 
En aplicació d´allò previst a l´article 82.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 

novembre, mitjançant el qual s´aprova el Reglament d´organització, funcionament i 

règim jurídic de les Entitats locals, es sotmet a ratificació la inclusió d´aquest punt en 

l´ordre del dia, amb el següent resultat: 14 vots a favor ( 4 d’ICV-EUA, , 3 del PSC, 2 

de CIU, 1 d’EC-FIC i 4 d’UC-Reagrupament), 3 vots en contra ( 3 del PPC) i cap 

abstenció. 

 

Seguidament, es dóna lectura a  la proposta, del següent tenor literal: 
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Atès que l’ACM té diferents comissions, en les quals es demana si l’Ajuntament de 
Cubelles vol participar de forma informativa (només rebent informació dels temes 
tractats), o bé de forma participativa (participant en les reunions de treball). 
 
Atès que la nova organització municipal i distribució de competències determina la 
necessitat de modificar els acords anteriors de designació de representats municipals; 

 
Aquesta alcaldessa proposa al Ple  l’adopció dels següents 
 
ACORDS 

 
Primer.-  Designar als següents representats, la participació dels quals serà de forma 
participativa, a les comissions de caràcter intern de l’Associació Catalana de Municipis: 
 
1.- Comissió de Benestar Social i família 
Sra. Maria Lluïsa Romero i Tomás 
 
2.- Comissió de Cultura 
Sra. Noemí Cuadra Soriano. 
 
3.- Comissió d’Esports 
Sr. Narcís Pineda i Oliva 
 
4.- Comissió de Promoció Econòmica i Ocupació 
Sra. Ana Maria Martínez i Gallemí 
 
5.- Comissió d’Ensenyament 
Sra. Maria Lluïsa Romero i Tomás 
6.- Comissió de Territori 
Sra. Lidia Pàmies Etaix. 
 
7.- Comissió de Seguretat i justícia. 
Sr. Antoni Miquel Lara Torres 
 
8.- Comissió de Salut 
Sr. Pere Lleó Gelabert 
 
9.- Comissió de Medi Ambient 
Sr. Pere Lleó Gelabert 
 
10.-Comissió de Governació 
Sr. Antoni Miquel Lara Torres 
 
11.- Comissió Dona i Municipi 
Sra. Mònica Miquel i Serdà 
 
12.- Comissió de Joves 
Sr. Narcís Pineda i Oliva. 
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13.- Comissió de Petits Municipis 
Sr. Pere Lleó Gelabert 
 
14.- Comissió d’Hisendes Locals 
- Sr. José Manuel Écija Albalate 
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’Associació Catalana de Municipis, així com els 
regidors i regidores municipals nomenats. 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per 10 vots a favor (4 d’ICV-EUA 3 del 

PSC, 2 de CIU i 1 d’EC-FIC), 3 vots en contra (3 del PPC) i 4 abstencions ( 4 d’UC-

Reagrupament). 

 
35.- ALTRES TEMES 
 
No n’hi ha 
 
IV. PART DE CONTROL 
 
36.- MOCIONS  
 
No n’hi ha 
 
37.- ALTRES MOCIONS 
 
No n’hi ha 
 
Quan són les 20:47 h intervé la Sra. Rosario Castillo Castillo, veïna del municipi i 
s’interromp la sessió del Ple. 
 
A les 21:04 h es reprèn el Ple. 
 
 
38.- PRECS I PREGUNTES 
 
Preguntes del grup municipal del PPC 

1.- El Sr. Alamán pregunta : Mantindrà el nou govern la política econòmica de 

l’anterior govern, consistent en la disminució d’endeutament, amb compliment dels 

objectius d’estabilitat pressupostària, amb la cerca de la màxima rendibilitat al 

patrimoni municipal, amb l’ aplicació de mecanismes de disminució de despeses no 

generadores de rendibilitat efectiva per al ciutadà, amb la cerca  de noves vies 

generadores d’ingressos i atenció específica al respecte que es deu a tots aquells que 

ens proporcionen béns o ens presten serveis, reduint la nostra morositat en el 

pagament del que els és degut?  

2.- El Sr. Alamán pregunta : Aplicarà el nou govern una política contractual de 

restricció de suplements o ampliació de crèdits amb negociació de les condicions 
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contractuals dels contractes a celebrar, intentant el major nombre de prestacions al 

menor preu o amb re negociació dels contractes ja existents i formalitzats, intentant 

ajustar preus mantenint prestacions o mantenir preu ampliant prestacions? 

3.- El Sr. Alamán pregunta : Aplicarà el nou govern una política contractual que 

afavoreixi la publicitat participativa d’empresaris i professionals amb aplicació dels 

procediments contractuals establerts a la Llei i amb aplicació estricta dels resultats 

dels esmentats procediments contractuals de selecció competitiva? 

4.- El Sr. Alamán pregunta : Aprovarà i aplicarà el nou govern el projecte, en el que 

s’estava treballant, d’aprovació d’un reglament de subvencions que permeti la 

concurrència competitiva i sol·licitud de les subvencions previstes per qualsevol 

ciutadà, associació, entitat cultural o empresa avaluant posteriorment, per part dels 

òrgans de govern o del Ple, d’acord amb una sèrie de criteris objectius prèviament 

publicat, els mèrits dels sol·licitants i concedint cadascuna de dites subvencions a les 

persones, associacions, entitats culturals o empreses que reuneixin més mèrits? 

5.- El Sr. Alamán pregunta: Notificarà el nou govern la liquidació contractual per la 

prestació de serveis educatius a l’empresa Educare, comunicant la posició creditora 

que té l’Ajuntament respecte a aquesta empresa, segons informe de Secretaria i 

Intervenció, i evitant així un substancial pagament de més de 50.000 € amb càrrec a la 

ciutadania de Cubelles? 

6.- El Sr. Alamán pregunta: Posarà en funcionament el nou govern el Consell 

assessor d’empresa com a institució per a  promoure la integració Ajuntament -sector 

comercial, turístic i empresarial? 

7.- El Sr. Alamán pregunta: Continuarà el nou govern el projecte de Centre Local de 

Serveis a les Empreses com a mitjà de canalitzar una multitud de prestacions 

transversals que ajudin el nostre comerç i teixit productiu? 

8.- El Sr. Alamán pregunta: Mantindrà el nou govern la nova imatge corporativa de 

Cubelles, creada per la regidora de Comunicació del PPC? 

9.- El Sr. Alamán pregunta: Mantindrà el nou govern el projecte de la nova revista 

“Cubelles Comunica”, liderat per la regidoria del PPC? 

10.- El Sr. Alamán pregunta: Mantindrà el nou govern el projecte d’una nova web 

institucional, liderat per regidors del PPC? 

11.- El Sr. Alamán pregunta: Mantindrà el nou govern el projecte dels premis 

“Cubelles Participa”, de la regidoria de Participació Ciutadana? 

12.- El Sr. Alamán pregunta: Mantindrà el nou govern el projecte d’anàlisi i posada en 

marxa del concurs públic per a la renovació de les instal·lacions informàtiques de 

l’Ajuntament, centraletes i instal·lació telefònica, liderat també pel PPC? 
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13.- El Sr. Alamán pregunta: Es seguirà promovent la trobada internacional de 

Harleys que s’organitzava des de la regidoria de Governació? 

14.- El Sr. Alamán pregunta: Es continuarà amb el projecte “Viu Cubelles”? 

15.- El Sr. Alamán pregunta: Es realitzarà el projecte de tancat de la deixalleria, el 

seguiment de neteja de solars privats i la neteja i manteniment dels tres ponts que 

creuen la carretera? 

 
 

Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal d’EC-FIC 
en el Ple ordinari del 18 de desembre de 2012 

 
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? 

L’article 8 del Real Decret-Llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures 
urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per la correcció del 
dèficit públic, preveia que l’increment del tipus de l’IBI del 10% fos 
automàticament aplicable als exercicis 2012 i 2013.  
 

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. 

 

1. Diverses trobades amb entitats bancàries i promotors privats per tal de 

col·laborar en la posada a disposició d’uns habitatges en lloguer social per a 

famílies de Cubelles. 

2. Reunió amb el vicepresident de la Federació Catalana de Caixes d’Estalvis 

amb l’objectiu de tractar la disponibilitat d’habitatges socials en règim de lloguer 

procedents de Caixes d’Estalvi per a oferir als conciutadans. 

3. Col·laboració amb la Fundació Carles Pi i Sunyer per la confecció del Panel 

de polítiques públiques locals d’habitatge de l’any 2012. 

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? 

 
No s’ha incoat cap expedient. 
 

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 
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col·loquen als carrers en obra per fer de separador de la vorera i la 

circulació, i que es continuen col·locant. Per tot això pregunta: De veritat 

no pensa aquest govern considerar aquesta postura? Afegeix que ja hi 

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? 

 

En primer lloc s'ha de tenir en compte que les obres encara no estan 
finalitzades. Està previst senyalitzar les pilones i incloure mobiliari urbà per tal 
d'identificar-les visualment i que no causin problemes als vianants. No tenim 
cap problema en reunir-nos i parlar del tema exposat. 
 

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 

perquè els avis puguin anar-hi i no s’hagin de quedar forçosament a 

casa? 

El dijous es va tancar perquè, com bé diu la Sra. Martinez, és festiu, i els 
festius no s’obre el servei. Divendres és un dia de pont d’obligat compliment i 
no treballa ningú en tot l’Ajuntament i dissabte 8 de desembre és la Puríssima 
que, com a festiu, no s’obre el Casal.  
 

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? 

 

En relació a aquesta senyalització, a aquesta Policia local no havia arribat cap 
informació prèvia. Cap persona ens havia fet arribar aquesta possible disfunció. 
Una vegada estudiada la senyalització, s’ha pogut comprovar que efectivament 
pot aportar certa confusió. 
La senyalització existent es va dissenyar fa anys per la prevista localització 
d’un pàrquing d’autocaravanes que finalment no es va ubicar en aquest lloc. 
Des d’aquesta Policia s’ha emès un comunicat d’anomalia a la brigada 
municipal amb les instruccions concretes per reordenar aquesta senyalització 
de forma més entenedora.  
Destacar que, almenys durant el passat any 2012, no hi va haver cap accident 
de trànsit en aquesta intersecció. 
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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 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. 

 

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. Finalment, per causes de caire informatiu es va 
haver d’endarrerir un parell de setmanes la sortida al carrer de la revista. 
 

 
Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal del PSC 

en el Ple ordinari del 18 de desembre de 2012 
 

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? 

 
A gestió tributària van instruir un expedient que contenia propostes complertes, 
però n’hi havia que no ho estaven i, finalment, no va portar-se a Ple per no 
disposar del vist-i-plau corresponent del regidor d’hisenda. Intentarem al ple del 
mes de febrer. 
 

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? 

 

La inauguració es farà en el moment que tant l’equip esportiu, l’equip de so, la 
climatització i l’escenari estiguin instal·lats. 
 

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, com a justificació de cara 
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a tothom, que es faci una relació de carteres que porta l’Alcaldia o que 

informi si n’ha fet una distribució d’algunes d’elles. 

 

D’acord. De totes maneres no es va fer cap distribució de carteres. 
 

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 per altres persones que poguessin estar interessades. 

 

Es va sol·licitar a cada parada que indiquessin la utilitat de cada vehicle i, 
sobretot, si estava dins dels límits de la seva parada. Es va comprovar que així 
era i es van donar els permisos oportuns, tot assegurant que hi hagués prou 
espai. S'ha fet una reorganització del mercat i es donaran parades noves 
segons concurs públic per Junta de Govern Local. Una vegada estiguin les 
noves parades assignades es tornarà a estudiar l'organització i distribució del 
mercat segons un màrqueting mix comercial que cal que aprovi l'executiu local.   
 

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 de més a més el fet d’aquesta seguretat com ajut a 

la Policia? Finalment feliciten les festes a tots els vilatans i a tot el 

consistori. 

 

Hi havia demanda dels paradistes de vigilància continuada per temes de 
robatoris. Els efectius de la Policia no poden estar tot el matí destinats al 
mercat per manca d'efectius, pel que la presència de vigilants-controladors 
ajuda a la Policia. Des de la seva presència no hi ha hagut cap robatori més. 
Per una altra banda, també ajuden a la inspecció local i el cost dels seus 
serveis és molt econòmic, pel que s’optimitzen els recursos d’aquesta empresa 
fent doble feina de vigilància i control des de primera hora fins al tancament, 
aspecte que els serveis d’inspecció de l’Ajuntament de vegades no ho podien 
fer per manca de personal o diferència d'horaris. Gràcies a aquesta nova 
assignació, els serveis d'inspecció de Serveis Tècnics poden dedicar el seu 
temps a d’altres aspectes més urgents que reclamaven també la seva 
presència.  

 
 

Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal d’UC-RCat 
en el Ple ordinari del 18 de desembre de 2012 
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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? 

 

Tan bon punt l’ajuntament ultimi la tramitació de l’expedient. 
 

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? 

 

De la proposta presentada per la regidoria d’Habitatge al pressupost del 2012 
s’extreu el següent: 
“El projecte d'inversió VIU A CUBELLES!  consisteix, a grans trets, en facilitar 
l'accés a una vivenda digna, en règim de lloguer social, a les famílies de 
Cubelles, i també, si s'escau, a famílies de la comarca, conveniant amb entitats 
bancàries que disposin d’estoc d’habitatges procedents d'embargaments aquí a 
Cubelles i conveniant també amb promotores d’habitatges que no 
aconsegueixen vendre l'obra nova en el municipi, per tal que posin en 
lloguer  les vivendes a preus molt econòmics, sota l'auspici d'avalcontractes 
que posa a disposició i gestiona el Consell Comarcal;  i fomentant, d'aquesta 
manera, la  creació d'una Cubelles sostenible també des de la perspectiva 
social i econòmica, a la par que ambiental, actualment ja en projecte. 
Per aquest projecte en un principi no es preveien despeses;  no obstant això, la 
regidoria considera la possibilitat que enguany es posi en marxa un servei 
d’atenció al ciutadà exclusivament en el tema de l’habitatge. 
S’ha calculat que el cost que pot suposar el funcionament d’aquest nou servei 
d’habitatge  (personal, promoció, telèfon) és de 15.000,00€.  
Per altra part, la regidoria d’habitatge també vol fer front a aquelles despeses 
que es puguin ocasionar per poder allotjar temporalment (en hostals o 
pensions) a aquelles famílies de Cubelles que hagin perdut l’habitatge per 
motius tals com desnonaments, perill d’enderroc, etc. Es té previst destinar un 
màxim de 10.000,00€”. 
 
El procediment d’assignació que es pretenia seguir en el moment que es 
disposés fermament d’un alt número de vivendes era en relació a unes bases i 
criteris encara per acabar de definir. 
 

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 que han assistit al mateix? Hi ha hagut algun incident 

al llarg d’aquest procés d’implantació de les paradetes? 

 

Tot el procediment estava regulat a les BASES QUE REGULEN LA 
PARTICIPACIÓ DE PARADISTES A LA 4a EDICIÓ DE LA FIRA DE NADAL I 
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AL PARC DE NADAL DE CUBELLES 2012 aprovades en Junta de Govern 
Local de data 15 de novembre de 2012 es va establir el següent: 
Alguns dels punts són els següents: 
 

 Els criteris de selecció seran els següents: Es donarà autorització a 

totes les sol·licituds que reuneixin els requisits mínims de participació 

segons el punt 5 i per ordre d’inscripció segons registre d’entrada fins 

arribar al nombre màxim de places.  

 El nombre màxim de parades per participar serà de 50. 

 La ubicació de les parades estarà condicionada a l’arribada dels 

participants i s’efectuarà a traves dels organitzadors. 

Tots els que van participar van entregar la instància juntament amb la 
declaració responsable a l’OPIC com a data límit el 12 de desembre tal i com 
s’especificava a les bases. 
 
No hi va haver cap incident, únicament a l’haver-hi tanta quantitat de parades 
alhora d’ubicar-les i el muntatge, és quan es va fer una mica més complicat per 
tal d’ubicar tantes parades al nucli antic. 
 

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. 

En aquests moments, estem a l’espera del disseny curricular del Departament 
d’Ensenyament.  
 

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? 

 

Ens ho vam repartir entre la Sra. Miquel, la Sra. Pàmies i el Sr. Pineda. Només 
no vam poder assistir a un que hi anava la Sra. Miquel i que a última hora no va 
poder trobar a ningú per substituir-la. Els motius de la no assistència va ser per 
treball. 
 

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?  
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En un primer moment l’arquitecte municipal es va posar en contacte amb els 
redactors (aparelladors Sr. Longares i altres) del primer projecte de reparació 
dels safareigs, per a què procedissin a fer el projecte modificat atenent les 
indicacions dels arquitectes municipals (bàsicament atendre les indicacions del 
Pla de Catàleg que no s’havia tingut en compte pels aparelladors contractats 
per una altra regidoria en l’anterior legislatura). Aquests van contestar indicant 
que ja no podien encarregar-se doncs l’empresa havia tancat. Per aquest 
motiu, es va decidir encarregar aquesta modificació a l’arquitecte cubellenc 
Rafael Herrera,  habitual col·laborador en projectes de l’Ajuntament de 
Cubelles. 
 
Al tractar-se d’un contracte menor i no disposar de partida pressupostària per 
no haver-se aprovat el pressupost 2012, se li va fer un encàrrec verbal per part 
de la màxima responsable de la regidoria d’urbanisme en absència de cap de 
serveis tècnics al juliol de 2012. 
 

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?   

 

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. Finalment, per causes de caire informatiu es va haver 
d’endarrerir un parell de setmanes la sortida al carrer de la revista. 

 
 
No havent-hi més assumptes per fer constar, l’ Alcaldessa presidenta aixeca la sessió, 
quan són les 21:10 hores. 


