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EXTRACTE DE L’ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 20 DE GENER DE 
2015, ADAPTADA A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 DE DESEMBRE, DE 
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD) 
 
A Cubelles, el dia 20 de gener de 2015, a les 20:02 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: 
 

 Vocals: 
 
- Sr.  Francesc Xavier Grau Roig, 1r tinent d’alcaldia 
 
- Sr. Narcís Pineda i Oliva, 2n tinent d’alcaldia 
 
- Sra. Noemí Cuadra Soriano, 3a tinenta d’alcaldia 
 
- Sra. Lídia Pàmies i Etaix, 4a tinenta d’alcaldia 
 
-  Sr. José Manuel Écija Albalate, 5è tinent d’alcaldia 
 
- Sr. Pere Lleó Gelabert, regidor d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida 
 
- Sr. Antoni Miquel Lara Torres, regidor de Convergència i Unió 
 
- Sra. Rosa Montserrat Fonoll Ventura, regidora d’Unitat Cubellenca-11-Reagrupament 
 
-  Sr. Josep Maria Hugué Oliva, regidor d’Unitat Cubellenca-11-Reagrupament 
 
-  Sr. José Manuel Ardila Contreras, regidor d’Unitat Cubellenca-11-Reagrupament 
 
-  Sra. Núria González Martínez, regidora d’Unitat Cubellenca-11-Reagrupament 
 
-  Sr. Luis Francisco Alamán i Catalán, regidor del Partit Popular de Catalunya 
 
- Sra. Joana Navarrete Jiménez, regidora no adscrita 
 
-  Sra. Noemí Boza Cano, regidora del Partit Popular de Catalunya 
 
- Sra. Ana Maria Martínez Gallemí, regidora d’Entesa per Cubelles-FIC 
 
Actua com a secretària la Sra. Carme López-Feliu i Font, secretària general de la 
corporació. 
 
Hi assisteix també, la Sra. Rosa M. Almirall i Domènech, interventora de la Corporació. 
 
ORDRE DEL DIA 
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I. APROVACIÓ D’ACTES 
 
1.1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
DE 18 DE NOVEMBRE DE 2014 
 
Es sotmet l’acta a votació i s’aprova per la unanimitat dels membres de la corporació. 
 
1.2. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE DE LA SESSIÓ 
EXTRAORDINÀRIA DE 10 DE DESEMBRE DE 2014 
 
Es sotmet l’acta a votació i s’aprova per la unanimitat dels membres de la corporació. 
 
II. PART INFORMATIVA 
 
2. INFORMACIONS DE PRESIDÈNCIA 
 
L’Alcaldessa explica que en data d’avui, 20 de gener, han felicitat a una àvia 
centenària-, en nom del consistori pel seu aniversari i complir 100 anys de vida. 
 
3. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA 
 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats.  
  
4. DONAR COMPTE DELS TEMES DE PERSONAL 
 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats.  
 
5. DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ EMÈS EN 
COMPLIMENT DE L’ARTICLE 218 DEL REIAL DECRET LEGISLATIU 2/2004 DE 5 
DE MARÇ 
 
En compliment de l’article  218 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que 
aprovà el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals en la redacció 
donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de 
l’Administració Local, s’eleven a Ple els Informes d’Intervenció núms. 54/14 de 
12/12/14 i 2/15 de 13/1/15, essent els acords adoptats en contra els reparaments 
efectuats els següents: 

 
INFORME INTERVENCIÓ 54/14: Acords objeccions novembre 
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INFORME INTERVENCIÓ 2/15: Acords objeccions desembre 

 
 

 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats.  
 
6. DONAR COMPTE DEL DECRET NÚM. 831/2014, DE 20 DE NOVEMBRE, PEL 
QUAL ES MODIFICA LA COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
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, 17/2013, DE 9 DE GENER, 35/2013, D’11 DE GENER I NÚM. 513/2014, 
DE 10 DE JULIOL 
 
Es dóna compte al Ple que l’alcaldessa presidenta ha resolt en data 20 de novembre 
de 2014 el següent:  
 
“DECRET D’ALCALDIA NÚM.  831 /2014 
 
Mitjançant Decret d’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 

DF DA REPARAMENT (OBJECCIÓ)

974

Decrets Alcaldia 820/14, 826/14, 

827/14 i 843/2014 així com 

ordenació de pagament de la 

nòmina malgrat l'existència dels 

reparaments en quan a valors 

inclosos en la nòmina relativa al 

mes de novembre      

NOMINA NOVEMBRE. Reparaments respecte: Complement productivitat policia local 

(pagament màxim per tots els agents, sense acreditar compliment criteri per part de 

diversos agents a causa de baixes durant 2013); Complements de productivitat 

específics no regularitzats - inclosos en DF 592/10 -es va emetre Diligència conjunta de 

Secretaria-Intervenció 1/2013); Pagament d'hores extraordinàries quan no consta 

acreditada realització de jornada ampliada per part de policia des de LPGE 2012; 

Manca d'establiment per Ple segons Informe de RH de criteris de productivitat de 

nocturnitat i assistència policia local així com dijous tarda; Reconeixement amb efectes 

retroactius des del 8/8/13 dels drets retributius al tècnic de gestió administrativa 

(coordinador de desenvolupament local)  

DF DA REPARAMENT (OBJECCIÓ)

1025

Decret 936/2014, de 10/12/2014

REPARAMENT segons informe conjunt de Secretaria-Intervenció 7/2014. 

Reconeixement extrajudicial de crèdits desembre 2014, relació de factures núm. 74 

aprovat per Junta de Govern local. L'import total de la relació és de 71.116,06€.

1067

Decret 977/2014, de 29/12/2014 REPARAMENT segons informe conjunt de Secretaria-Intervenció 8/2014. 

Reconeixement extrajudicial de crèdits desembre 2014 (II), relació de fres. núm. 77 

aprovat per Junta de Govern Local. L'import total de la relació és de 226.090,59€.

1076

Decrets Alcaldia 820/14, 929/14, 

930/14, 933/14 i 934/14  així 

com ordenació de pagament de 

la nòmina malgrat l'existència 

dels reparaments en quan a 

valors inclosos en la nòmina 

relativa al mes de desembre      

NOMINA DESEMBRE. Reparaments respecte: Complement productivitat policia local 

(pagament màxim per tots els agents, sense acreditar compliment criteri per part de 

diversos agents a causa de baixes durant 2013); Complements de productivitat 

específics no regularitzats - inclosos en DF 592/10 -es va emetre Diligència conjunta de 

Secretaria-Intervenció 1/2013); Pagament d'hores extraordinàries quan no consta 

acreditada realització de jornada ampliada per part de policia des de LPGE 2012; 

Manca d'establiment per Ple segons Informe de RH de criteris de productivitat de 

nocturnitat i assistència policia local així com dijous tarda; Reconeixement amb efectes 

retroactius des del 8/8/13 dels drets retributius al tècnic de gestió administrativa 

(coordinador de desenvolupament local) i hores extraordinàries del personal de la 

neteja realitzats durant les eleccions al Parlament Europeu.
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caràcter resolutori i deliberant, quina composició va ser modificada per Decrets 
d’aquesta Alcaldia núm. 523/2012, de 20 de setembre, núm. 17/2013, de 9 de gener, 
núm. 35/2013, d’11 de gener i 513/2014, de 10 de juliol, quedant integrada pels 
membres següents: 
 

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

 Vocals:   
             

1. Sra. M. Lluïsa Romero i Tomás 
2. Sr. Narcís Pineda i Oliva 
3. Sr. F. Xavier Grau Roig 
4. Sra. Lídia Pàmies Etaix  
5. Sr. José Manuel Écija Albalate. 

 
Atesa la renúncia de la Sra. M. Lluïsa Romero i Tomás al càrrec de regidora, presa de 
raó en sessió ordinària pel Ple de data 18 de novembre de 2014, fet que obliga a la 
seva substitució com a vocal de la Junta de Govern Local, donat que, segons el previst 
a l’article 23.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 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; 
 
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, 17/2013 de 9 de gener, núm. 35/2013, d’11 de gener i 
núm. 513/2014, de 10 de juliol, la qual quedarà integrada pels membres següents: 
 

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

 Vocals: 
 

1. Sr. F. Xavier Grau i Roig 
2. Sr. Narcís Pineda i Oliva 
3. Sra. Noemí Cuadra i Soriano 
4. Sra. Lídia Pàmies i Etaix 
5. Sr. José Manuel Écija Albalate 

 
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. 
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Segon.- Comunicar aquesta resolució als regidors i regidores afectats i a tots els 
departaments municipals. 
 
Tercer.- Donar compte al Ple d’aquesta resolució. 
 
Quart.- Publicar aquest acord al BOP i al tauler d’edictes municipal, sens perjudici de 
la seva efectivitat des del dia de la signatura d’aquesta resolució per l’Alcaldia.” 
 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats.  
 
7. DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 832/2014 PEL 
QUAL ES MODIFICA EL NOMENAMENT  DELS TINENTS I TINENTES 
D’ALCALDIA DE L’AJUNTAMENT DE CUBELLES 
 
Es dóna compte al Ple que l’alcaldessa presidenta ha resolt en data 20 de novembre 
de 2014 el següent:  
 
“DECRET D’ALCALDIA NÚM. 832/2014 
 
Mitjançant Decret d’alcaldia núm. 514/2014 de 10 de juliol aquesta Alcaldia va efectuar 
el nomenament dels tinents i tinentes d’alcaldia d’aquest Ajuntament, modificant els 
decrets d’alcaldia núm. 587/2011, de 17 de juny, núm. 524/2012, de 20 de setembre, 
núm. 18/2013, de 9 de gener i núm. 36/2013 d’11 de gener, de la següent manera: 
 

o Primera tinenta d’alcaldia: Sra. M. Lluïsa Romero i Tomás. 
o Segon  tinent d’alcaldia: Sr. Narcís Pineda i Oliva.  
o Tercer tinent d’alcaldia: Sr. F. Xavier Grau Roig 
o Quarta tinenta d’alcaldia: Sra. Lídia Pàmies Etaix. 
o Cinquè tinent d’alcaldia: Sr. José Manuel Écija Albalate. 

 
Atès que mitjançant Decret d’alcaldia núm. 831/2014, de 20 de novembre, s’ha 
modificat la composició de la Junta de Govern Local; 
 
Atès que dita modificació obliga a modificar, també, el Decret de nomenament dels 
tinents i tinentes d’alcaldia; 
 
Atès que conforme al que disposa l’article 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladores 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 i tinentes d’Alcaldia és competència de l’Alcaldia, entre els 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: 
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Primer.- Modificar, amb efectes des del dia d’avui, el nomenament dels tinents i 
tinentes d’alcaldia d’aquest Ajuntament, regidors i regidores membres de la Junta de 
Govern Local, que quedarà de la següent manera:  
 

 Primer tinent d’alcaldia:  Sr. F. Xavier Grau i Roig 

 Segon tinent d’alcaldia: Sr. Narcís Pineda i Oliva 

 Tercera tinenta d’alcaldia:  Sra. Noemí Cuadra i Soriano 

 Quarta tinenta d’alcaldia: Sra. Lídia Pàmies i Etaix 

 Cinquè tinent d’alcaldia: Sr. José Manuel Écija Albalate 
 
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 
pels tinents o tinentes d’alcaldia 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 i designarà  el 
tinent o tinenta d’alcaldia que hagi d’assumir les seves competències. 
 
De no conferir-se aquesta delegació expressament, aquesta Alcaldia serà substituïda 
pel primer tinent d’alcaldia, i en el seu defecte, per qualsevol dels altres tinents o 
tinentes d’alcaldia establerts en segon lloc que es trobin presents, els quals hauran de 
donar comte d’això a la resta de la corporació, sense que durant el mateix dia pugui 
actuar com alcalde o alcaldessa accidental més d’un d’ells. 
 
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 tinent o 
tinenta d’alcaldia que correspongui. 
 
Quart.- La condició de tinent o tinenta d’alcaldia 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 Local o per cessament de l’autoritat que els ha nomenat. 
 
Cinquè.- Comunicar aquest Decret al tinent i tinenta d’alcaldia afectats, fent-los 
constar que hauran de mantenir informada a aquesta Alcaldia de l’exercici de les 
seves atribucions com alcalde o alcaldessa accidental, no podent, durant l’esmentat 
exercici, modificar les delegacions ja efectuades per aquesta Alcaldia amb anterioritat 
ni atorgar-ne altres de noves. 
 
Sisè.- Publicar aquesta resolució al BOPB, sens perjudici de la seva efectivitat des del 
mateix dia de la signatura d’aquesta per l’Alcaldia, i donar-ne compte al Ple en la 
primera sessió que tingui lloc.” 
 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats.  
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8. DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 841/2014, DE 20 DE 
NOVEMBRE, PEL QUAL ES RESOL MODIFICAR L’ESTRUCTURA 
ORGANITZATIVA DE L’ÀREA D’URBANISME I TERRITORI 
 
Es dóna compte al Ple que l’alcaldessa presidenta ha resolt en data 20 de novembre 
de 2014 el següent:  
 
“DECRET D’ALCALDIA NÚM 841 /2014 
 
Atès que al Decret d’alcaldia núm. 33/2013, d’11 de gener, modificat, posteriorment, 
pels Decrets d’alcaldia núm. 260/2014, de 14 d’abril  i núm. 511/2014, de 10 de juliol, 
s’aprova la creació de les àrees en què s’ha d’organitzar l’actuació municipal i 
s’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, 
quedant aquestes constituïdes per àrees, entre les quals, la següent:  
 
   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. M. LLUÏSA ROMERO I TOMÀS 
 

REGIDORIA D’OBRES I SERVEIS 
 

Regidor: SR. PERE LLEÓ GELABERT 
 

Atesa la renúncia de la Sra. M. Lluïsa Romero i Tomás al càrrec de regidora, presa de 
raó en sessió ordinària pel Ple de data 18 de novembre de 2014, fet que obliga a 
modificar l’estructura organitzativa de l’Àrea d’Urbanisme i Territori;  
 
En ús de les facultats que em confereixen els articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de 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,  
 
HE RESOLT: 
 
Primer.- Modificar l’estructura organitzativa de l’ÀREA D’URBANISME I TERRITORI, 
en el sentit d’integrar la Regidoria de Planejament i Habitatge dins les delegacions 
pròpies de la Regidoria d’Urbanisme, quedant de la següent manera:  
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 REGIDORIA D’URBANISME, PLANEJAMENT I HABITATGE 
 

 A favor de la regidora: Sra. LÍDIA PÀMIES I ETAIX 
 
Segon.- La delegació general a favor de l’esmentada regidora comportarà tant la 
facultat de direcció de la Regidoria de Planejament i Habitatge, com la seva gestió, fins 
i tot la signatura de quants documents de tràmit o definitius, incloses les propostes de 
resolució, siguin necessàries per la seva execució. Sens perjudici d’això, la concreció 
exacta de totes les facultats serà objecte de resolució o resolucions posteriors. 
 
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 o regidora. 
 
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. 
 
Cinquè.- Notificar aquesta resolució a la regidora afectada, 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 al web municipal.” 
 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats.  
 
9. DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 842/2014, DE 20 DE 
NOVEMBRE, PEL QUAL ES RESOL MODIFICAR EL DECRET DE L’ALCALDIA 
NÚM. 34/2013, MODIFICAT PELS DECRETS D’ALCALDIA NÚM. 261/2014, DE 14 
D’ABRIL I NÚM. 512/2014, DE 10 DE JULIOL, D’ESPECIFICACIÓ DE LES 
FACULTATS ESPECÌFIQUES 
 
Es dóna compte al Ple que l’alcaldessa presidenta ha resolt en data 20 de novembre 
de 2014 el següent:  
 
“DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 842/2014 
 
Vist el Decret d’alcaldia núm. 841/2014, de 20 de novembre, mitjançant el qual es 
modifica el Decret de l’Alcaldia núm. 33/2013, d’11 de gener, modificat pels decrets 
d’alcaldia núm. 260, de 14 d’abril i núm. 511/2014, de 10 de juliol, respecte de 
l’estructura organitzativa de les àrees d’actuació municipal i els regidors i regidores  
que ostenten les delegacions generals d’atribucions de gestió i resolució dels 
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assumptes de les seves respectives regidories, entre les quals s’estableix, dins l’ÀREA 
D’URBANISME I TERRITORI, la següent:  
 
REGIDORIA D’URBANISME, PLANEJAMENT I HABITATGE, a favor de la regidora:  
Sra. LÍDIA PÀMIES I ETAIX 
 
Atès que els canvis produïts en l’organització municipal comporten la necessitat de 
modificar el règim de delegació, concretament en l’especificació de les facultats de 
delegació d’atribucions de gestió i resolució a favor de la regidora esmentada; 
 
En ús de les facultats que em confereixen els articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de 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, aquesta Alcaldia considera necessari 
procedir a modificar l’actual règim específic de delegacions de competències, a favor 
de diferents regidors i regidores; 
 
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; 
 
HE RESOLT: 
 
Primer.- Modificar el Decret de l’Alcaldia núm. 34/2013, d’11 de gener, modificat pels 
Decrets d’alcaldia núm. 261/2014 de 14 d’abril i núm. 512/2014, de 10 de juliol, 
d’especificació de les facultats delegades per aquesta Alcaldia a favor dels regidors i 
regidores de la corporació, que quedaran delegades de la següent forma i a favor de 
qui s’indica:  
 
REGIDORIA D’URBANISME, PLANEJAMENT I HABITATGE 
 
Regidora: SRA. LÍDIA PÀMIES ETAIX 
 

1. Creació i gestió del patrimoni municipal del sòl.  

2. Inspecció d’obres.  

3. Vetllar pel patrimoni arquitectònic.  

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.  
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9. Programació, gestió, control i seguiment de les obres noves municipals de 

primer establiment reforma o gran reparació.  

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

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

12. Projectes d´obres. 
13. 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. 

      14. Concessió de llicències de gual  
      15. Gestió de Pla General.  
      16. 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.  

17. Habitatge de protecció oficial 
18. Borsa d’habitatge per a lloguer 
19. Sol•licitar, acceptar i justificar tot tipus de subvencions oficials dins l’àmbit propi  
      de la regidoria.  

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

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

       22. 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 €). 
 
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 a la regidora afectada, entenent-se acceptada la 
competència delegada de forma tàcita, si dintre del termini de 24 hores següents no es 
manifesta res en contra o si no es fa ús de la delegació. 
 
Cinquè.- Comunicar-ho als diferents serveis i departaments administratius de la 
corporació. 
 
Sisè.- Publicar-ho al BOPB, al tauler d’edictes municipal i al web municipal. 
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Setè.- Donar compte de l’adopció d’aquests acords al Ple de la corporació en la 
propera sessió  que tingui lloc.” 
 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats.  
 
10. DONAR COMPTE DE L’ACORD ADOPTAT PER LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL EN SESSIÓ DE 14/01/15 D’APROVACIÓ DEL REGLAMENT D’ÚS 
PRIVATIU DEL CENTRE D’INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT PER A DONES 
“VIOLETA” UBICAT A LA PLANTA BAIXA DE L’HABITATGE SITUAT AL CARRER 
NOSTRA SENYORA DE LA MERCÈ NÚM. 7 DE CUBELLES I LA INCLUSIÓ COM 
ANNEX EN L’ORDENANÇA REGULADORA DE L’ÚS PRIVATIU DELS LOCALS, 
DEPENDÈNCIES I ESPAIS OBERTS MUNICIPALS I LA CESSIÓ DE MATERIAL DE 
L’AJUNTAMENT DE CUBELLES 
 
Es dona compte al Ple de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió de 
data 14 de gener de 2015, següent: 
 

«7.2.-APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL REGLAMENT D’ÚS PRIVATIU DEL CENTRE 
D’INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT PER A DONES “VIOLETA” UBICAT A LA 
PLANTA BAIXA DE L’HABITATGE SITUAT AL CARRER NOSTRA SENYORA DE 
LA MERCÈ NÚM. 7 DE CUBELLES I LA INCLUSIÓ COM ANNEX EN 
L’ORDENANÇA REGULADORA DE L’ÚS PRIVATIU DELS LOCALS, 
DEPENDÈNCIES I ESPAIS OBERTS MUNICIPALS I LA CESSIÓ DE MATERIAL DE 
L’AJUNTAMENT DE CUBELLES 
 

Es sotmet a votació el caràcter urgent del punt i s’aprova per unanimitat dels membres 
assistents 
 
El Ple de l’Ajuntament de Cubelles, en data 16 d’abril de 2013, va aprovar l’ordenança 
reguladora de l’ús privatiu dels locals, dependències i espais oberts municipals i cessió 
de material de l’Ajuntament. 
 
Vist que la planta baixa del bé immoble ubicat al carrer Nostra Senyora de la Mercè 
núm. 7 de Cubelles, s’ha rehabilitat per crear el Centre d’Informació i Assessorament 
per a dones i que en el Ple en data 18 de novembre de 2014 s’ha aprovat el Pla 
d’Usos elaborat amb el suport tècnic de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist l’informe de la responsable de l’Àrea d’Alcaldia núm. 01/2015 de data 8 de gener 
de 2015. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres assistents, acorda l’adopció 
del següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el Reglament d’ús privatiu del Centre d’Informació i Assessorament 
per a dones VIOLETA, ubicat a la planta baixa de l’habitatge situat al carrer Nostra 
Senyora de la Mercè núm. 7 de Cubelles, que s’adjunta formant part d’aquest acord a 
tots els efectes com Annex de l’Ordenança reguladora de l’ús privatiu dels locals, 
dependències i espais oberts municipals i cessió de material de l’Ajuntament. 
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Segon.- Aprovar la incorporació de l’Annex en l’Ordenança reguladora de l’ús privatiu 
dels locals, dependències i espais oberts municipals i cessió de material de 
l’Ajuntament. 
 
Tercer.- Donar compte al Ple en la propera sessió que es celebri. 
 
Quart.- Notificar el present acord a tots els Departaments municipals, i publicar a la 
web municipal l’ordenança amb la inclusió efectuada de l’annex que recull els usos i/o 
activitats permesos de l’espai VIOLETA al efectes oportuns.» 
 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats.  
 
III. PART RESOLUTIVA 
 
ALCALDIA/PRESIDÈNCIA  
 
11. RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 839/2014, DE 
20 NOVEMBRE, PEL QUAL ES DESIGNA LA REPRESENTACIÓ DE 
L’AJUNTAMENT DE CUBELLES EN EL CONSELL ESCOLAR DE LES ESCOLES 
DE CUBELLES 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 13 de gener de 2015, 
 
Es proposa al Ple Municipal l’adopció del següent: 
 
ACORD: 
 
Primer. Ratificar el Decret de l’Alcaldia núm. 839/2014,  de 20 de novembre, següent:  
 
“Atès que per acord del Ple de la corporació de data 15 de gener de 2013 fou 
designada la regidora municipal Sra. M. Lluïsa Romero i Tomás com a vocal titular i la 
Sra. Lídia Pàmies i Etaix com a vocal suplent en representació de l’Ajuntament de 
Cubelles en els diferents consells escolars de les escoles de Cubelles; 
 
Atesa la renúncia de la Sra. M. Lluïsa Romero i Tomás al càrrec de regidora, presa de 
raó en sessió ordinària pel Ple de data 18 de novembre de 2014, fet que obliga a la 
seva substitució com a representant de l’Ajuntament en els diferents consells escolars 
de les escoles de Cubelles; 
 
Atès que les directores de les escoles de Cubelles sol·liciten la designació d’un/a 
representant de l’Ajuntament de Cubelles abans del 6 de desembre de 2014, per tal de 
poder convocar degudament els respectius consells escolars;   
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les  atribucions que legalment tinc conferides, 
 
HE RESOLT: 
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Primer.- Designar La Sra. Noemí Cuadra i Soriano com a representant municipal 
titular en el Consell Escolar de les escoles Josep Andreu “Charlie Rivel”, “Vora del 
Mar” i “Mar i Cel”. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a la direcció dels esmentats centres docents, a les 
AMPA corresponents i comunicar-ho a la regidora designada i a la Regidoria 
d’Ensenyament. 
 
Tercer.-  Ratificar aquests acords pel Ple de la corporació en la propera sessió que 
tingui lloc.” 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per 8 vots a favor ( 4 d’ICV-EUiA, 2 del 
PSC i 2 de CIU ), 8 abstencions (4 d’UC-11-Reagrupament , 2 del PPC, 1 de la Sra. 
Navarrete, regidora no adscrita i 1 d’EC-FIC.) i cap vot en contra. 
 
12.- RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 840/2014, 
DE 20 NOVEMBRE, PEL QUAL ES DESIGNA LA REPRESENTACIÓ DE 
L’AJUNTAMENT DE CUBELLES EN EL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 13 de gener de 2015, 
 
Es proposa al Ple Municipal l’adopció del següent:  
 
ACORD 
 
Primer. Ratificar el Decret de l’Alcaldia núm. 840/2014,  de 20 de novembre, següent:  
 
“El Ple de l’Ajuntament de Cubelles reunit en sessió ordinària el 18 de juny de 2013 va 
aprovar la designació dels representants i les representants titulars i suplents de 
l’Ajuntament en el Consell Escolar Municipal, designats els següents: 
 

Presidenta:  Sra. M. Lluïsa Romero i Tomás 

 

Vocal 1: Sra. Noemí Cuadra Soriano 

Suplent: Sr. Narcís Pineda i Oliva 

 

Vocal 2: Sra. Rosa M. Fonoll i Ventura 

Suplent: Sr. Josep M. Hugué i Oliva 

 

Atesa la renúncia de la Sra. M. Lluïsa Romero i Tomás al càrrec de regidora, presa de 
raó en sessió ordinària pel Ple de data 18 de novembre de 2014, fet que obliga a la 
seva substitució com a presidenta del Consell Escolar Municipal; 
 

Atès que s’ha de designar els membres representants de l’Ajuntament per tal de poder 

convocar degudament el Consell Escolar Municipal; 
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Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les  atribucions que legalment tinc conferides, 

 

HE RESOLT: 

 

Primer.- Designar els nous i noves representants municipals en el Consell Escolar 

Municipal, següents: 

 

Presidenta:  Sra. Noemí Cuadra Soriano 

 

Vocal 1: Sra. Lídia Pàmies i Etaix 

Suplent: Sr. F. Xavier Grau i Roig 

 

Vocal 2: Sra. Rosa M. Fonoll i Ventura 

Suplent: Sr. Josep M. Hugué i Oliva 

 

Segon.-  Notificar-ho al Consell Escolar Municipal, als regidors i regidores membres 

del Consell Escolar Municipal i a la Regidoria d’Ensenyament. 

 

Tercer.-  Ratificar aquests acords pel Ple municipal en la primera sessió que tingui 

lloc. .” 

 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per 12 vots a favor ( 4 d’ICV-EUiA, 2 del 
PSC, 2 de CIU i 4 d’UC-11-Reagrupament), 4 abstencions (2 del PPC, 1 de la Sra. 
Navarrete, regidora no adscrita i 1 d’EC-FIC.) i cap vot en contra. 
 
13.- RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 892/2014, 
DE 3 DE NOVEMBRE, PEL QUAL ES DESIGNA LA REPRESENTACIÓ DE 
L’AJUNTAMENT DE CUBELLES EN EL CONSELL ESCOLAR DELS INSTITUTS DE 
CUBELLES 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 13 de gener de 2015, 
 
Es proposa al Ple Municipal l’adopció del següent: 
 
ACORD 
 
Primer. Ratificar el Decret de l’Alcaldia núm.  892 /2014,  de 3 de desembre, següent:  
 
“DECRET D’ALCALDIA NÚM.  892 /2014 
 

Atès que per acord del Ple de la corporació de data 15 de gener de 2013 fou 
designada la regidora municipal Sra. M. Lluïsa Romero i Tomás com a vocal titular i en 
data 21 d’octubre de 2014 fou designada la Sra. Noemí Cuadra Soriano com a vocal 
suplenta en representació de l’Ajuntament de Cubelles en els diferents consells 
escolars dels Instituts de Cubelles; 
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Atesa la renúncia de la Sra. M. Lluïsa Romero i Tomás al càrrec de regidora, presa de 
raó en sessió ordinària pel Ple de data 18 de novembre de 2014, fet que obliga a la 
seva substitució com a representant de l’Ajuntament en els diferents consells escolars 
dels instituts de Cubelles; 
 

Atès que la direcció dels instituts de Cubelles sol·licita la designació d’un/a 

representant de l’Ajuntament de Cubelles abans del 12 de desembre de 2014, per tal 

de poder convocar degudament els respectius consells escolars;   

 

Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les  atribucions que legalment tinc conferides, 

 

HE RESOLT: 

 

Primer.- Designar com a representants municipals en el Consell Escolar dels Instituts 

“Cubelles” i “Les Vinyes”, les regidores següents: 

 

- Titular: Sra. Noemí Cuadra Soriano 

- Suplenta: Sra. Lídia Pàmies i Etaix 

 

Segon.- Notificar aquest acord a la direcció dels esmentats centres docents, a les 

AMPA corresponents i comunicar-ho a les regidores designades i a la Regidoria 

d’Ensenyament. 

 

Tercer.-  Ratificar aquests acords pel Ple de la corporació en la propera sessió que 

tingui lloc.” 

 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per 8 vots a favor ( 4 d’ICV-EUiA, 2 del 
PSC i 2 de CIU ), 8 abstencions (4 d’UC-11-Reagrupament, 2 del PPC, 1 de la Sra. 
Navarrete, regidora no adscrita i 1 d’EC-FIC.) i cap vot en contra. 
 
14. RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 921/2014, DE 
12 DESEMBRE, PEL QUAL ES DESIGNA LA REPRESENTACIÓ DE 
L’AJUNTAMENT DE CUBELLES EN EL CONSELL DE PARTICIPACIÓ DE LES 
LLARS D’INFANTS MUNICIPALS 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 13 de gener de 2015, 
 
Es proposa al Ple Municipal l’adopció del següent: 
 
ACORD 
 
Primer. Ratificar el Decret de l’Alcaldia núm. 921/2014,  de 12 de desembre, següent:  
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“DECRET D’ALCALDIA NÚM. 921 /2014 
 

Atès que per acord del Ple de la corporació de data 15 de gener de 2013 fou 
designada la regidora municipal Sra. M. Lluïsa Romero i Tomás com a vocal titular i la 
Sra. Noemí Cuadra Soriano com a vocal suplent en representació de l’Ajuntament de 
Cubelles en els diferents consells de Participació de les Llars d’Infants municipals de 
Cubelles; 
 

Atesa la renúncia de la Sra. M. Lluïsa Romero i Tomás al càrrec de regidora, presa de 
raó en sessió ordinària pel Ple de data 18 de novembre de 2014, fet que obliga a la 
seva substitució com a representant de l’Ajuntament en els diferents Consells de 
Participació de les Llars d’Infants municipals de Cubelles; 
 

Atès que les directores de les llars de Cubelles sol·liciten la designació d’un/a 

representant de l’Ajuntament de Cubelles abans del 16 de desembre de 2014, per tal 

de poder convocar degudament els respectius consells de participació;   

 

Vist el Decret de l’Alcaldia  núm. 900/2014, de 10 de desembre, el qual s’ha resolt 

nomenar la Sra. Trinidad Hernández Bordallo secretària general de la corporació amb 

caràcter accidental els dies 11 i 12 de desembre de 2014; 

 

Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les  atribucions que legalment tinc conferides, 

 

HE RESOLT: 

 

Primer.- Designar com a representants municipals en el Consell de Participació de les 

Llars d’infants municipals “La Draga” i L’Estel”, les regidores següents: 

 

- Titular: Sra. Noemí Cuadra Soriano 

- Suplenta: Sra. Lídia Pàmies i Etaix 

 

Segon.- Notificar aquest acord a la direcció dels esmentats centres docents, a les 

AMPA corresponents i comunicar-ho a les regidores designades i a la Regidoria 

d’Ensenyament. 

 

Tercer.-  Ratificar aquests acords pel Ple de la corporació en la propera sessió que 

tingui lloc.” 

 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per 8 vots a favor ( 4 d’ICV-EUiA, 2 del 
PSC i 2 de CIU ), 8 abstencions (4 d’UC-11-Reagrupament, 2 del PPC, 1 de la Sra. 
Navarrete, regidora no adscrita i 1 d’EC-FIC.) i cap vot en contra. 
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15. MODIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACORD DE PLE DE DATA 17 DE 
SETEMBRE DE 2013 DE DESIGNACIÓ DE MEMBRES REPRESENTANTS DE 
L’AJUNTAMENT DE CUBELLES EN LA COMISSIÓ PARITÀRIA 
 

Atès que el Ple de la corporació reunit en sessió ordinària el 17 de setembre de 2013 
va aprovar la modificació de l´acord del Ple adoptat el 19 de juliol de 2011, pel que fa als 
membres representants de l’Ajuntament en la Comissió Paritària, establint els següents: 
 

1. Sra. Mònica Miquel i Serdà 

2. Sra. M. Lluïsa Romero i Tomás 

3. Sr. Antoni Miquel Lara Torres 

4. Sra. Juana Navarrete Jiménez 

 

Atès que la Sra. M. Lluïsa Romero i Tomás ha renunciat al càrrec de regidora, presa 
de raó en sessió ordinària pel Ple de data 18 de novembre de 2014, fet que obliga a la 
seva substitució com a vocal 2 de la Comissió Paritària, a fi que aquesta resti 
legalment constituïda;  
 

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 13 de gener de 2015, 
 

Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les  atribucions que legalment tinc conferides, 

 

HE RESOLT: 

 

Primer.- Designar el Sr. José Manuel Écija Albalate en substitució de la Sra. Romero, 

quedant la Comissió Paritària integrada de la següent forma: 

 

1. Sra. Mònica Miquel i Serdà 

2. Sr. José Manuel Écija Albalate 

3. Sr. Antoni Miquel Lara Torres 

4. Sra. Juana Navarrete Jiménez 

 

Segon.- Notificar aquest acord als regidors i regidores interessats, als representants 

dels treballadors de la corporació i al Departament de Recursos Humans. 

 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per 9 vots a favor ( 4 d’ICV-EUiA, 2 del 
PSC, 2 de CIU i 1 de la Sra. Navarrete, regidora no adscrita), 7 abstencions (4 d’UC-
11-Reagrupament, 2 del PPC i 1 d’EC-FIC.) i cap vot en contra. 
 
16. ALTRES TEMES 
 
No n’hi ha  
 
IV. PART DE CONTROL  
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17. MOCIONS  
 
No n’hi ha 
 
18. ALTRES MOCIONS 
 
18.1. MOCIÓ SOBRE L’ACTUACIÓ DEL GOVERN DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA EN REFERÈNCIA AL 9N 
 
Atès que alguns mitjans de comunicació lliurement van decidir no emetre publicitat en 
considerar que el 9-N no estava emparat legalment. 
 
Atès que aquest procés alternatiu a la consulta també havia estat suspès pel Tribunal 
Constitucional de la mateixa manera que va paralitzar la convocatòria original del 9-N. 
 
Atès que la inclusió dels anuncis o falques sobre el 9N mancava per tant de cobertura 
legal com a mínim, o podia incórrer en la il·legalitat, i no es tractava d’una campanya 
informativa d’interès públic sinó una campanya política amb interessos partidistes. 
 
Atès que el Govern de la Generalitat ha sol·licitat al consell de l’Audiovisual de 
Catalunya (CAC) que valori la incoació d’un expedient sancionador contra els mitjans 
de comunicació que es van negar a inserir publicitat institucional gratuïta d’interès 
públics” sobre la consulta alternativa del 9-N. 
 
Atès que la llibertat d’expressió i la llibertat de premsa són una peça fonamental en les 
democràcies occidentals, conjuntament amb la separació de poders i el respecte a la 
llei. 
 
D’acord amb el que estableix el Reglament Orgànic de l’ajuntament de Cubelles, 
proposem al Ple l’adopció de la següent: 
 
MOCIÓ 
 
Primer.- Reprovar l’actuació del Govern de la Generalitat de Catalunya per atemptar 
contra la llibertat de premsa i llibertat d’expressió. 
 
Segon.- Fer palès que la llibertat de premsa i la llibertat d’expressió són una garantia 
de la nostra democràcia que no pot ser intervinguda ni coaccionada cap Govern sigui 
estatal, autonòmic o local. 
 
Tercer.- Que aquests acords siguin traslladats al President de la Generalitat de 
Catalunya i als diferents grups parlamentaris del Parlament de Catalunya. 
 
Es sotmet a votació la urgència de la moció i s’aprova per 14 vots a favor (4 d’ICV-
EUIA, 2 del PSC, 4 d’UC-11-Reagrupament, 1 d’EC-FIC, 2 del PPC i 1 de la Sra. 
Navarrete, regidora no adscrita), 2 vots en contra (2 de CIU) i cap abstenció  
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La Sra. Boza diu que volien presentar la moció al ple de desembre, però, donat que va 
ser extraordinari, no es podia presentar a l’ordre del dia.  Seguidament, explica que la 
moció posa de manifest l’actuació del Govern de la Generalitat, obligant als mitjans de 
comunicació a inserir una campanya publicitària del 9N, que vulnerava la llibertat 
d’expressió pel fet que el propi govern va sol·licitar al Consell d’Audiovisuals de 
Catalunya la incoació d’un expedient sancionador contra els mitjans de comunicació, 
tant públics com privats, que es van negar a inserir aquesta publicitat institucional 
gratuïta.  Des del PPC de Cubelles, diu que no vol entrar en valoracions polítiques més 
enllà del propi fet,  que es van vulnerar diferents articles, entre ells, l’art. 52 de l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya.  
 
Continua dient que és evident que la campanya del 9N no es tractava d’una campanya 
informativa d’interès públic, sinó una campanya amb interessos partidistes, ja que hi 
havia partits polítics que tenien un interès en aquesta campanya, per tant, no va ser 
una campanya neutral. 
 
La Sra. Boza segueix assenyalant que la llibertat d’expressió és la que garanteix la 
pluralitat i la base de la democràcia i, per tant, que la llibertat de premsa ha de 
permetre que els professionals dels mitjans de comunicació decideixin la introducció, o 
no, d’una campanya dintre de la programació, campanya que estava suspesa pel 
Tribunal Constitucional.. 
 
La Sra. Boza conclou demanant que entenguin la moció que presenta el PPC, en 
defensa de la llibertat d’expressió. 
 
La Sra. Cuadra diu que des de CIU defensen la llibertat de premsa i expressió, i que 
per aquest motiu van defensar el 9N, símbol de llibertat d’expressió, al tractar-se d’un 
dia d’exemple de democràcia en el qual els catalans i catalanes van manifestar el futur 
del país. Afegeix que per això van donar suport al president en tot el procés, al tractar 
de manifestar-se de forma pacífica.  
 
Continua dient que el Govern de la Generalitat el que ha fet és demanar al Consell 
d’Audiovisuals de Catalunya que valori la incoació d’un expedient sancionador, i que a 
dia d’avui no s’ha sancionat a ningú. Afegeix que per CIU, el 9N, era d’interès ciutadà i, 
per tant, d’interès públic, no pas polític.  Continua dient que el president de la 
Generalitat va haver de liderar aquest procés, que ha estat a l’alçada dels 
esdeveniments, i per tot l’exposat, conclou que CIU votarà en contra de la moció. 
 
El Sr. Pineda diu que des d´ICV-Verds no entenen que el PPC presenti aquesta moció 
quan l’únic que es demana és la incoació d’un expedient sancionador per poder 
esbrinar els motius.  Seguidament, recorda la “llei mordassa” aprovada pel PP, llei que 
no deixa que la gent surti al carrer, oprimeix a les persones al dret a manifestar-se i, 
afegeix, els primers que haurien de aplicar la llibertat d’expressió és el PP.  Per tant, 
conclou que ICV-Verds votarà en contra de la moció. 
 
El Sr. Alamán diu voler agrair, el primer de tot, la votació a favor de la urgència, ja que 
no es va presentar a la Comissió Informativa i, en referència al grup de CIU, indica que 
han tingut la descortesia de votar en contra d’una urgència, sense perjudici d’entrar 
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després en debat, quan no van presentar la moció com tocava per un error del govern, 
del qual en forma part CIU. 
 
La Sra. Boza assenyala que, com deia la Sra. Cuadra, si l’únic que s’ha fet és incoar 
un expedient sancionador - sinònim de voluntat de censura-, això ja de per si ja es 
tractaria d’un fet bastant greu.  Seguidament, considera que el Sr. Pineda està ancorat 
en el passat, i indica que no hi ha catalans ni de primera ni de segona.   
 
Es sotmet a votació la moció, que no s’aprova per 3 vots a favor ( 2 del PPC i 1 de la 
Sra. Navarrete, regidora no adscrita) 6 vots en contra (4 d’ICV-EUIA i 2 de CiU) i 7 
abstencions (4 d’UC-11-Reagrupament, 2 del PSC i 1 d’EC-FIC). 
 
18.2 MOCIÓ PPC CONTRA ELS RADICALISMES I ELS EXTREMISMES VIOLENTS 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Els recents assassinats de membres de la redacció del setmanari “Charlie Hedbo” han 
estat la darrera manifestació de la violència terrorista islàmica a la Unió Europea.  La 
llibertat d’expressió i la llibertat en el seu sentit més ampli són avui més vives que mai 
gràcies a la fraternitat, la solidaritat i l’afecte dels demòcrates de tot el món. 
 
Les ideologies que justifiquen la violència per imposar-se –sigui de fonament religiós o 
polític- representen una amenaça contra les nostres societats, contra el dret a la vida i 
contra la llibertat dels ciutadans europeus, que volen viure en una democràcia oberta i 
plural.  És per això que rebutgem aquelles expressions de fanatisme violent i 
extremista, que el que pretén és imposar-nos el terror i fer que abandonem el camí de 
la pau i la tolerància.  La Unió Europea és un espai de pau, democràcia i llibertat que 
treballarà sempre contra els violents i els sectarismes. 
 
L’islamisme violent ofega a moltes societats arreu del món musulmà i representa una 
greu amenaça contra la pau internacional  La majoria dels musulmans europeus, però, 
viuen la seva religió de forma pacífica i amb voluntat de convivència i per això és 
necessari que la seva veu i e l seu compromís contra l’extremisme violent conflueixi en 
una acceptació plena dels valors de la societat d’acollida i de rebuig de les conductes 
que pretenen viure entre nosaltres d’esquenes a la nostra cultura. 
 
Tota comunitat o col·lectiu que vulgui viure entre nosaltres ha de tenir un clar 
compromís de respecte per les institucions democràtiques i per totes les nostres 
llibertats.  Les comunitats locals, com a fonament de la nostra societat democràtica, 
tenen la responsabilitat de deixar palès el seu compromís amb la democràcia i amb la 
lluita contra el fanatisme violent. 
 
Per aquestes raons, Luis Fco. Alamán Catalán, Portaveu del Grup del Partit Popular 
de l’Ajuntament de Cubelles, presenta per tal que sigui incorporada en l’ordre del dia 
de la propera sessió ordinària de la Corporació, la següent 
 
MOCIÓ 
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El Ple de l’Ajuntament de cubelles acorda: 
 
Primer.- Fa una crida a totes les comunitats religioses a rebutjar sense cap tipus 
d’ambigüitat els radicalismes i els extremismes violents. 
 
Segon.- Rebutgem les pràctiques socials que afavoreixen el creixement dels 
col·lectius fonamentalistes violents entre les comunitats islàmiques europees, com és 
el cas de la imposició a les dones de vestits que amaguen completament la seva 
identitat. 
 
Tercer.- Expressem el suport als governs dels Estats de la Unió Europea per a 
treballar conjuntament en la lluita contra el terrorisme, ja que és una amenaça comuna 
en que tots els Estats membres Europeus hem de cooperar. 
 
Quart.- Manifestem la nostra defensa pels valors democràtics, l’afirmació de la 
convivència pacifica passa pel respecte de les persones independents de les seves 
creences personals, religioses o polítiques.  El debat i la confrontació de postures s’ha  
de fer sense buscar ferir i ofendre a qui té altra posició. 
 
Cinquè.- Rebutgem els Estats que amb el suport i complicitats han facilitat el 
creixement dels extremismes violents religioses en el món islàmic. 
 
Sisè.- Exigim el respecte en matèria de llibertat religiosa, i volem condemnar qui 
aquells països que persegueixen els cristines i altres minories religioses. 
 
Es sotmet a votació la urgència de la moció i s’aprova per la unanimitat dels membres 
de la corporació  
 
El Sr. Alamán explica que la moció es presenta arran dels lamentables esdeveniments 
de París; que a la passada Comissió Informativa es va acordar que el grup que ho 
considerés podia fer arribar propostes de modificació a través de correu electrònic amb 
l’objectiu d´aconseguir un suport unànime a aquests fets tant greus, però que no ha 
rebut cap correu i per això s’ha presentat el mateix text. Continua dient que el Sr. Grau 
a la Comissió Informativa va fer una aportació molt útil en el sentit de condemnar a tots 
els terrorismes, sense individualitzar-lo en el terrorisme islàmic; indica que els fets de 
Paris és terrorisme islàmic, però que dels sis punts d’acords, només hi ha un que fa 
referència a aquest terrorisme.  
 
El Sr. Alamán continua dient que l’objectiu és centrar-se en els fets concrets que 
succeeixen a la comunitat local, nacional, internacional, etc. i que en aquest cas, 
denuncien els fets causants a París; que és evident que també condemnen qualsevol 
radicalisme i terrorisme violent, i conclou dient que el PPC va considerar que era el 
text presentat el més idoni i adequat. 
 
La Sra. Martínez diu que EC-FIC, a la Comissió Informativa, va fer unes valoracions 
pel que fa a la redacció de la moció, en concret, als punts que fan referència directa a 
la cultura musulmana o l’Islam, ja que consideren que es podria expressar en un altre 
sentit, i que va comentar que estaria bé redactar la moció de forma que deixes de 
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banda les ètnies o qualsevol inclinació religiosa o política. No obstant, afegeix que 
donaran suport a qualsevol acte en contra del terrorisme, considera que no és motiu 
de retardar-la, degut a que els fets ocasionats a França són molt recents. Conclou 
indicant que EC-FÏC votarà sí a la moció i no al terrorisme.  
 
La Sra. Fonoll diu que entre el 7 i el 9 de gener, París va estar sotmesa al xantatge 
terrorista que va acabar amb la vida de persones innocents i va deixar ferides molt 
greus a altres; que presenten al ple una moció de condemna sobre aquestes accions 
repugnables, i que UC-11-Reagrupament es suma a la condemna i s’afegeix al dol de 
tots els familiars de les víctimes i a la solidaritat de la societat francesa.   
 
Seguidament, assenyala que s’ha de condemnar sense pal·liatius, tots i cadascun dels 
actes de terrorismes, vinguin d’on vingui, ja siguin per motius religiosos, ètnics, 
nacionalistes o els que siguin i, per tant, consideren que hi ha algun aspecte de la 
moció que no comparteixen, però sí el fons.   
 
El Sr. Pineda explica que estan en contra dels radicalismes i extremismes violents, i 
no entra a valorar les diferents religions.  Comenta que no estan d’acord amb 
l’exposició de motius, però que no han aportat modificacions, per la qual cosa 
s’abstindran, però vol que quedi constància que ICV-Verds està en contra dels 
radicalismes i del terrorisme. 
 
Es sotmet a votació la moció, que s’aprova per 10 vots a favor ( 2 del PPC, 2 de CiU, 
1 d’EC-FIC, 4 d’UC-11-Reagrupament i 1 de la Sra. Navarrete, regidora no adscrita) 
cap vot en contra i 6 abstencions (4 d’ICV-EUIA i 2 del PSC) 
 
19. PRECS I PREGUNTES 
 
Precs del grup municipal d’EC.FIC 
 
1.- La Sra. Martínez prega que els regidors i regidores del govern siguin el canal 
d´informació directe de totes aquelles noticies referides a les decisions i actuacions de 
l´equip de govern, em comptes de ser-ho els mitjans de comunicació. Seguidament, 
explica que, tot i ser coneixedors que s’estava tramitant la compra de la casa de Can 
Travé, es van assabentar de la compra i signatura davant de notari a través dels 
mitjans de comunicació, un cop ja realitzada.  En segon lloc, diu que han conegut que 
possiblement els jardins s’obriran al públic el proper estiu, fet que els alegra, però – diu 
- al tractar-se de temes en que han participat i donat que està prevista una mesa de 
treball sobre els usos de Can Travé, prega que els comuniquin les seves actuacions 
previstes i conèixer-les a través de l’Ajuntament. 
 
2.- La Sra. Martínez comenta que es troben fanals i molts cables solts a diversos 
carrers del municipi, fet que pot causar un ensurt en qualsevol moment.  Explica que 
ella mateixa va donar avís a la Policia Local d’un cablejat, per tal que fessin les 
actuacions necessàries per arreglar-lo, i passar l’avís al departament corresponent, 
però n’hi ha més al municipi.  Comenta que té una sèrie de fotografies que pot facilitar 
al regidor i al govern la ubicació d’aquest cables i fanals.  Prega que prenguin les 
mesures necessàries per resoldre aquesta situació. 
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3.- La Sra. Martínez es dirigeix al Sr. Lleó i li demana que vetlli pels ciutadans del 
municipi, ja que es tracta d’un prec que han realitzat en diverses ocasions.  Comenta 
que hi ha molta brutícia als carrers, diu que és lamentable trobar tantes defecacions de 
gossos i papereres trencades.  Prega que es solucioni el més aviant possible i que 
posin els mitjans necessaris per tenir el poble net. 
 
Precs del grup municipal d’UC-11- Reagrupament 
 
1.- La Sra. Fonoll explica que en una visita al CAP, es va trobar que una senyora gran 
va tenir dificultats per trobar un mitjà de transport que la portés a casa.  Prega la 
possibilitat d’estudi de posar una parada de taxis a l’ambulatori de Cubelles, ja que no 
disposen d’espai per aparcar quan necessiten fer un servei i l’aparcament existent 
sempre està ocupat per vehicles de particulars. 
 
2.- La Sra. Fonoll comenta que s’han detectat dues piles importats de runa a la via 
paral·lela a l’autopista, al costat dels dipòsits de la tèrmica.  Prega que prenguin nota i 
facin les actuacions corresponents per què ho treguin. 
 
3.- La Sra. Fonoll explica que durant el dinar de la Gent Gran del passat 5 d’octubre, 
es van assabentar que un veí va ser nomenat hereu de Catalunya.  Comenta que en 
cap ple ni informacions de presidència s’ha fet esment sobre aquest fet.  Prega un petit 
reconeixement per part de l’Ajuntament, perquè els consta que li han fet diversos 
homenatges en altres municipis i a Cubelles no s’ha realitzat cap acte commemoratiu. 
 
Preguntes de la Regidora no adscrita 
 
1.- La Sra. Navarrete explica que, en referència a la pregunta realitzada al ple passat 
sobre els cables, que se li ha contestat que està solucionat i no hi ha cap cable solt en 
cap fanal, i pregunta: com és possible que davant del Club Marítim hi hagi un fanal 
amb els cables solts, amb el perill que suposa? 
 
2.- La Sra. Navarrete sol·licita còpia de l’acord que s’ha realitzat amb l’empresa que 
gestiona “La Draga” i pregunta: en quina forma s’està realitzant el contracte? Com 
tenen cura dels nens i nenes? Com s’han efectuat els comiats dels treballadors i 
treballadores? 
 
3.- La Sra. Navarrete  pregunta:  des del Departament de Medi Ambient s’ha fet 
alguna actuació en referència a l’abocament de canyes que es produeixen al Raval del 
Torrent amb tot el perjudici que suposa? Degut als actes incívics que es produeixen, 
no s’ha fet cap actuació al respecte? 
 
4.- La Sra. Navarrete explica que uns 47 veïns del carrer Begonya van presentar 
instància al mes de novembre i se’ls ha solucionat algun dels problemes que 
indicaven, però no tots, i pregunta: els solucionaran la resta de problemes que 
exposaven a la instància? Rebran resposta al respecte? 
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5.- La Sra. Navarrete comenta que va rebre una trucada d’un veí, el qual li explicava 
que va anar a la farmàcia de guàrdia a comprar medicaments després d’una visita 
d’urgències al metge, i es va trobar que no podia aparcar perquè al carrer Rocacrespa, 
davant de la farmàcia, han posat un aparcament de bicis, i pregunta: es podria 
desplaçar l’aparcament de bicis uns 3 metres i així disposar d’un aparcament de 
cotxes pels usuaris de la farmàcia i disposar d’espai d’aparcament en casos 
d’emergència? 
 
6.- La Sra. Navarrete pregunta. Què va passar el dia 31 de desembre de 2014 que 
uns 60 jubilats es van quedar sense poder celebrar la festa de cap d’any en un espai 
municipal?, Comenta que no se’ls va atendre a una reunió que tenien programada i no 
van ser informants de l’anul·lació d’aquesta. 
 
7.- La Sra. Navarrete pregunta: quins criteris s’han seguit aquest any per realitzar les 
vacances dels treballadors de Ràdio Cubelles? Explica que tant dret tenen els 
treballadors i treballadores a gaudir de les seves vacances com el dret dels ciutadans 
a tenir actualitzada la pàgina web, ja que – diu - des del dia 23 de desembre de 2014 
fins al 7 de gener de 2015 no s’han actualitzat les notícies a Ràdio Cubelles; 
seguidament pregunta: quin ha estat el motiu? Per què no s’ha pogut coordinar el 
servei d’una altra manera? 
 
8.- La Sra. Navarrete diu que al mes de setembre la residència de la tercera edat va 
sol·licitar el canvi de nom, degut al servei tan necessari que realitzen al municipi, 
pregunta: on està el problema per no haver solucionat la petició de la residència, 
transcorreguts 5 mesos?  Tenint en compte que hi han 99 places, 50 com a centre de 
dia i 80 llocs de treball, amb el que suposa per al municipi, on està el problema?  
Explica que aquest tema ho va comentar a la passada comissió informativa, prega una 
solució ràpida. 
  
9.- La Sra. Navarrete  pregunta: donada la importància, tenen previst dotar als agents 
de la Policia Local d’armilles personalitzades perquè compleixin la normativa durant la 
seva jornada laboral? 
 
Preguntes del grup municipal d’EC.FIC 
 
La Sra. Martínez  comenta que els veïns del carrer Gardènia es van posar en contacte 
amb ella per demanar-li suport i així poder rebre resposta a la seva sol·licitud, i diu 
reiterar la pregunta formulada per la Sra. Navarrete. 
 
1.- La Sra. Martínez explica que des de les associacions Pura Vida i Cimblanc, volien 
celebrar la revetlla de cap d’any a la sala del Casal del Penedès.  Que Pura Vida va 
sol·licitar aquesta sala per poder fer la celebració, i demana - si li poden contestar al 
moment-: quin va ser el motiu pel qual se’ls va denegar el permís per  disposar la sala 
per la celebració?  Continua explicant que l’associació Cimblanc celebrava la revetlla a 
100€ per parella, preu que no era accessible per molts dels avis degut a què es tracta 
de gent gran que només percep una pensió.  
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Continua exposant que l’associació Pura Vida, va presentar instància en temps i forma 
i considera que al denegar-los el permís, el govern podria prendre dues solucions: una, 
pagar 100€ per parella i la segona, que es quedessin a casa sols, i considera que 
sembla que van optar per la segona.  Continua dient que davant de la negativa, Pura 
Vida va intentar parlar amb algun regidor per poder solucionar-ho, que es van reunir 
amb la Sra. Cuadra i els va garantir que podrien celebrar la revetlla a l’antic casal del 
Penedès. seguidament  Pregunta: Sra. Cuadra, és mentida? Es va garantir la sala?  
Els va confirmar que podrien disposar d’ella? Seguidament, els va convocar a una 
reunió a les 12 del migdia a l’Ajuntament per poder-ho organitzar, però es van trobar 
que realment no podrien celebrar la revetlla i, per tant, una altra negativa.  Com pot ser 
que dintre d’un mateix equip de govern no hi hagi cap sensibilitat vers al col·lectiu de la 
gent gran? Estan tranquils després de permetre que no hagin pogut celebrar la revetlla 
de cap d’any i que més d’un avi s’hagi quedat a casa sol quan vostès ho estaven 
celebrant amb la seva família i amics? No van pensar en aquest col·lectiu? Això és un 
govern sensible i proper a les persones? Com pot ser que no hi hagi el mateix criteri 
dins de l’equip de govern? Per què una regidora confirma i la resta denega la 
sol·licitud? Pot ser que no tinguin comunicació entre els regidors que formen equip de 
govern? Poden donar una explicació, tant als regidors de l’oposició com als avis i el 
motiu de tots els fets? 
 
Continua dient que el motiu que els va donar per denegar el permís per utilitzar la sala 
per a la celebració de la revetlla de cap d’any va ser la manca d’assegurança.  No 
podien permetre celebrar la revetlla a les dues associacions? Tan difícil era trobar una 
solució? 
 
L’alcaldessa contesta que la resposta li donaran per escrit perquè quedi constància, 
però que no li han explicat tota la veritat.  Explica que no es va demanar en cap 
moment permís per a la utilització de la sala com a associació de Pura Vida, i demana 
a la Sra. Martínez que no es facin acusacions amb el tema dels avis, ja que també hi 
van haver altres representants que van demanar la sala per celebrar la revetlla i no es 
va concedir.  
 
La Sra. Martínez explica que es va concedir permís per celebrar el sopar de nadal a 
les escoles, fa referència a la seva aprovació per Junta de Govern Local, en aquest 
cas presentada per l’Associació Balls de Tempo. 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió la Sra. González 
 
L’alcaldessa diu que la sol·licitud l’hauria d’haver realitzar el president o la junta 
directiva de l’Associació Pura Vida, que aquestes persones no s’han reunit en cap 
moment ni amb ella ni amb l’alcaldia. Li demana que li ensenyi la instància. 
 
La Sra. Martínez llegeix una instància. 
 
L’Alcaldessa diu que aquest senyor no es representant de l’Associació Pura Vida, és 
un associat, els representant són o el president o la junta directiva, però no un 
associat. 
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La Sra. Martínez diu que si volia posar solució era tan fàcil com reunir-se amb els avis 
i comentar-los que era un tema burocràtic, que la instància s’havia de fer a través del 
representant legal de l’associació. 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió la Sra. González 
 
2.- La Sra. Martínez, en relació al Ple del mes de setembre, va preguntar per la 
nevera del banc d’aliments que s’havia d’adquirir amb els diners recaptats juntament 
amb una associació de BTT.  La resposta va ser que estava encarregada.  Pregunta: 
poden confirmar si ha arribat? Si no és així, poden dir en què s’han destinat els diners 
recaptats? 
 
3.- La Sra. Martínez pregunta, com pot ser que els arbres situats al voltant de les 
escoles no s’hagi previst aprofitar el període de vacances per podar-los?  Per què s’ha 
realitzat la poda després de les vacances de Nadal amb els problemes que comporta 
pels pares i mares a l’hora de deixar els nens a l’escola?  Ningú vetlla per organitzar 
aquestes tasques?  Per què no s’ha realitzat en període vacacional? 
 
4.- La Sra. Martínez explica que el 23 de desembre es van posar en contacte amb ella 
uns veïns de Mas Trader per saber què passava amb el senyal de televisió que 
realitza el repetidor de la urbanització, donat que el dia 31 era el darrer dia per re 
sintonitzar el senyal, estaven espantats amb la possibilitat de quedar-se sense durant 
les festes de Nadal.  Comenta que no van ser informats i, davant de les diverses 
trucades que va rebre, ella va trucar al Departament de Comunicació per poder donar 
una resposta als veïns. Diu que no costava res donar la informació corresponent als 
afectats en referencia al repetidor i així tranquil·litzar-los, i que el mateix dia per la 
tarda estava penjada la informació a la pàgina web, fet que agraeix, però pregunta: no 
creuen que hagués estat millor donar la informació amb temps i forma als veïns perquè 
estiguessin tranquils? 
 
5.- La Sra. Martínez exposa que els veïns i comerciants del carrer Jacint Verdaguer 
van elaborar uns ornaments amb material reciclat per decorar el carrer per les dates 
de Nadal, fet que vol agrair per la seva creativitat i originalitat.  Que aquest col·lectiu es 
va posar en contacte amb l’Ajuntament per assegurar-se que podien col·locar aquesta 
decoració, rebent ajuda de l’Ajuntament, però que la decoració va ser retirada per 
l’Ajuntament el dia 5 de gener al matí amb motiu de la cavalcada de reis perquè 
impedia el pas de les carrosses; per això, exposa que no es tinguessin en compte les 
mides a l’hora de penjar els ornaments, i pregunta: ningú va pensar en coordinar les 
tasques? Així és com donen suport i motiven als comerciants i les iniciatives del 
comerç local?  
 
6.- La Sra. Martínez pregunta: en referència as ajuts que es fan a través de Serveis 
Socials per a les compres de Nadal, poden dir com s’ha gestionat aquests any els vals 
que es donen a les famílies que ho necessiten? Ho van coordinar amb les diferents 
associacions de comerços del poble? Com s’han posat en contacte amb les botigues 
del municipi per tal, que les que no formaven part de l’associació, tinguessin 
l’oportunitat de participar en cas de desitjar-ho? Quins han estat el comerços que han 
participat? Com els ha arribat la informació? 



Exp. 1.2.1.2_2015_01 
Legislatura 2011-2015 

 

 
 

27 
 

 
7.- La Sra. Martínez pregunta: quines són les empreses que es van presentar a 
concurs per a organitzar el Parc de Nadal? Per quin import es van ofertar cadascuna 
d’elles? Quina va ser la que ho va realitzar? seguidament demana còpia de totes les 
ofertes presentades i de les bases del concurs. 
 
8.- La Sra. Martínez explica que a la Junta de Govern Local del dia 26 de novembre 
de 2014 es va donar compte de la Sentència 361/2014 interposada pel sindicat 
CATAC contra l’Ajuntament de Cubelles pel conflicte col·lectiu per l’incompliment dels 
preceptes legals que emparen als treballadores laborals a percebre la paga 
extraordinària de desembre de 2012, i pregunta:  la defensa d’aquest afer judicial ha 
estat contractat de manera externa? Quin cost ha suposat per l’Ajuntament? 
 
9.- La Sra. Martínez exposa que a la Junta de Govern Local del dia 3 de desembre de 
2014, es va aprovar un contracte a favor de l’empresa Eduard Montané Balagué, en 
relació a la redacció de documents de la modificació del Pla General per un import de 
13.552€ i l’aprovació d’un altre contracte pel mateix concepte, a l’empresa Antoni 
Gillamón Zapata per un import de 12.100€; pregunta: en què consisteixen aquestes 
modificacions?  
 
Continua explicant que el Sr. Pineda no pot intervenir ni estar present en cap dels 
temes relacionats amb el Pla General; i pregunta: com és que s’aproven aquests 
contractes amb el seu vot inclòs? 
 
10.- La Sra. Martínez diu que a la Junta de Govern Local del dia 10 de desembre de 
2014 es va aprovar contracte -amb caràcter d’urgència- a favor de l’empresa GRUP 
REQUEJO, SLU per a l’adequació de dependències municipals per un import de 
14.518,85€, continua dient, que entén que no s’ha realitzat concurs per licitar aquestes 
obres i són adjudicades directament per l’equip de govern; pregunta: quin era el motiu 
de la urgència? S’ha hagut de licitar directament sense concurs? Per quin motiu s’han 
realitzat aquestes obres? On han estat realitzades? 
 
 
Preguntes del grup municipal del PPC 
 
1.- La Sra. Boza pregunta: davant de “La Draga” i l’escola “Vora del Mar” es poden 
trobar cables solts amb el perill que suposa, es pot solucionar el tema dels cables, 
sobre tot en zones com aquestes? 
 
2.- La Sra. Boza, pregunta: per quin motiu hi ha tant de retard amb el tema de la poda 
d’arbres aquest any? Aquest fet ha provocat molta brutícia al carrer, per què s’ha 
realitzat d’aquesta manera? 
 
3.- La Sra. Boza diu que, en un altre plenari, el PPC ja va realitzar la mateixa 
pregunta, en referència a l’aparcament de bicis situat al carrer Rocacrespa, davant de 
la farmàcia, i al carrer Gallifa, en el seu moment van contestar que es retiraria per la 
manca d’usuaris, s’ha estudiat el cas per retirar-ho? 
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4.- La Sra. Boza pregunta: Per què les fonts d’alguns parcs no tenen aigua? Els 
comenten alguns veïns que concretament al parc de Santa Maria i al parc de l’Skate al 
costat de la platja no hi ha aigua. Hi ha previsió que tinguin aigua les fonts? 
 
5.- La Sra. Boza pregunta. Per quin motiu no han funcionat durant molts dies al mes 
de desembre el whatsapp de l’Ajuntament? Explica que des del PPC van dissenyar un 
pla en referència a les xarxes socials i feliciten al Departament de Comunicació per 
continuar amb el pla i pel servei que donen a la ciutadania. 
 
6.- La Sra. Boza explica que hi ha un contenidor situat a la benzinera i per la seva 
col·locació està causant un perjudici a diferents establiments comercials; - demana 
sensibilitat vers els comerços, ja que paguen els seus impostos i es veuen perjudicats 
per aquest fet.  Pregunta: té previst el regidor de Dinamització Econòmica i Comerç 
defensar els interessos dels petits comerços, els quals els afecta la col·locació del 
container situat davant de la benzinera? Té previst buscar alternatives per ubicar-lo? 
 
 
Preguntes del grup municipal d’UC-11-Reagrupament 
 
1.- La Sra. Fonoll, s’afegeix a la pregunta del cablejat dels fanals. 
 
2.- La Sra. Fonoll s’afegeix a la pregunta de la brutícia dels carrers en referència a les 
defecacions dels animals.  
 
3.- La Sra. Fonoll pregunta: què va passar la nit de cap d’any amb els jubilats? 
 
4.- La Sra. Fonoll s’afegeix a la pregunta que fa referència a la instància presentada 
pels veïns del carrer Gardènia signada per 46 veïns. 
 
5.- La Sra. Fonoll pregunta: Com està la catalogació? Comenta que a l’últim ple van 
realitzar la pregunta i els van contestar que s’estaven realitzant reunions, però, quin es 
l’estat de la catalogació? 
 
6.- La Sra. Fonoll també s’afegeix a la pregunta que fa referència a la manca de 
funcionament de la web de Ràdio Cubelles durant les festes de Nadal, i pregunta, 
quina és la coordinació o criteri de la regidora de Comunicació i Premsa, la Sra. 
Cuadra? 
 
1.- El Sr. Ardila pregunta. Quins són els criteris que fan servir per convidar i informar 
als membres de l’oposició als diferents actes, visites, obres i altres actuacions que es 
realitzen al municipi?  Diu que en diverses inauguracions realitzades amb associacions 
els membres de l’oposició no han estat informats ni convidats.  Explica que el passat 
21 de desembre van rebre una invitació per anar a visitar les obres de les proteccions 
de les dunes de les platges de la Mota i Les Salines – a la qual ell personalment no hi 
podia assistir-, però li ha sorprès que quan es va fer la visita a la colònia “Gats Peluts” 
a la Zona del Corral d’en Cona, no van ser convidats per visitar-la.  Pregunta. La 
colònia “Gats Peluts” va ser convidada a aquesta visita? 
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PREGUNTES PLE ORDINARI DE DATA 18 DE NOVEMBRE DE 2014 
 

Preguntes de la Regidora no adscrita 
 

1.- La Sra. Navarrete comenta que s’ha aprovat per Junta de Govern Local el 
contracte menor per a la compra de 20 tabletes i pregunta: quin departament i quines 
persones gaudiran d’aquestes tabletes?. Per què ho ha contractat el coordinador de 
Comunicació i Protocol i no la cap de Contractació? 
 
Les tauletes estan assignades als 17 regidors i regidores de la Corporació i no pas a 
un departament municipal, tot i que per ús del departament de Comunicació (o 
qualsevol altre que en el transcurs d’un acte ho necessiti i sol·liciti) hi ha una tauleta a 
disposició. No hi ha la contractació d’unes tauletes, sinó que el tràmit realitzat és la 
compra d’unes tauletes, i aquest tràmit l’ha realitzat el Coordinador de Comunicació i 
Protocol per tractar-se d’un contracte menor, com succeeix amb tants altres contractes 
menors que són signats per tècnics de les regidories i/o àrees que pertoquin i 
mitjançant els quals es compren productes i/o serveis a empreses externes a la 
Corporació. 
 

2.- La Sra. Navarrete comenta que hi ha problemes amb la il·luminació per defecte a 
la zona de Bardají i per excés perquè hi ha fanals que a les deu del matí encara 
romanen encesos i pregunta: què està passant per a que hi hagi aquest descontrol 
amb l’enllumenat? 
 
Al quadre Q-AT, de Bardají hi ha problemes amb l'estat de les línies, són molt velles i 
s'han de renovar, la qual cosa es troba en vies de solucionar-se.   
L'enllumenat no s’encén durant el matí a no ser que s'estigui buscant o reparant 
avaries. 
 
3.- La Sra. Navarrete diu que va entrar una instància adreçada al Departament 
d’Obres sol·licitant un expedient però que encara no li han fet arribar i reitera la seva 
petició. 
 
Si es refereix a la instància presentada el 8-11-2014 re 2014/12390  ja va ser 
contestada amb registre de sortida núm. 2014/5711 de 24 de novembre. 
 

4.- La Sra. Navarrete comenta que a la zona de la deixalleria, que es troba al costat 
de zona escolar, es passegen rates i pregunta: a què s’espera per a fer una neteja de 
la deixalleria? 
 
S'ha enviat a la empresa de desratització i s'està fent una actuació contundent a 
l'espai. Referent a la neteja, com pot comprovar, ja està feta. 
 
5.- La Sra. Navarrete recorda que l’any passat els vals que es van repartir des dels 
serveis socials no eren per a establiments de Cubelles i que, donat que s’acosta el 
Nadal, espera que aquest any es facin els vals per a establiments del poble. 
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Així ho hem fet. 
 
6.- La Sra. Navarrete indica que hi han diferents fanals del municipi, entre ells els del 
Pg. Marítim, que tenen el caixetí obert amb el perill que això suposa i pregunta: quan 
es pensa solucionar aquest problema? 
 
La companyia d'enllumenat ha fet una revisió d'aquestes portelles i actualment no es 
té constància que en faltin. 
 
7.- La Sra. Navarrete diu que, des que es van fer obres, hi han clavegueres del carrer 
Arles de Tec que encara estan tapades i pregunta: a què s’espera per a solucionar 
aquest tema? 
 
No es té constància que es produeixi aquest fet. Entre altres comentar-li que al carrer 
Arles de Tec no s'ha fet cap obra. 
 
8.- La Sra. Navarrete diu que des de l’Ajuntament es va permetre que un grup de gent 
fes unes classes de ball en línia els dissabtes a la tarda lliurant-los claus per a què 
poguessin accedir a la sala d’actes del centre social i advertint-los que no podien 
accedir-hi fins passat el dia 21 de novembre degut a que hi havia una exposició de 
labors però que el dia 15 hi van accedir perquè, segons deien, els havia obert la 
Policia Local; per tot l’exposat pregunta: quina raó hi ha per a que es realitzin dites 
activitats, que no aporten res a nivell econòmic al municipi i que no estan autoritzades? 
 

Des de la regidoria de Cultura és va prohibir l'ús i per tant , l'accés a la sala el dia que 
comenta, igual que es van suspendre altres activitats, per poder tenir cura del material 
de l'exposició. Després del cap de setmana, ens vam assabentar que aquesta entitat 
havia accedit a l'edifici, i es va notificar a protocol perquè es truqués a l'entitat i se li 
demanessin les explicacions oportunes. 
 
Preguntes del grup municipal d’EC.FIC 
 
1.- La Sra. Martínez comenta que a la modificació puntual 03/2013 del Pla General es 
va admetre una al·legació fora de termini i pregunta: quina és la normativa o Llei que 
permet estimar les al·legacions fora de termini? En cas que no hi hagi cap normativa i 
donat que es va estimar: quina és l’actuació legal que li pertoca ara al respecte a 
l’Ajuntament? Portaran a terme les actuacions que corresponguin legalment? Serveis 
Jurídics va emetre algun informe al respecte? Si no és així, per què i quina actuació 
tenen prevista? 
 
A la exposició de motius de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, s’estableix que cal 
propiciar un apropament eficaç dels serveis administratius als ciutadans. Objectiu que 
demana, al seu torn, una relació fluida entre les administracions públiques i un marc 
jurídic d’actuació comú a totes elles, que permeti als particulars adreçar-se a qualsevol 
instància administrativa amb la certesa que totes actuen amb criteris homogenis. 
 

“A l’article 89.1 de la mateixa Llei  es determina que la resolució que posi fi al 
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procediment ha de decidir totes les qüestions plantejades per les persones 
interessades i les altres que en deriven. Quan es tracti de qüestions connexes que no 
hagin plantejat les persones interessades, l’òrgan competent pot pronunciar-s’hi,   
sempre que abans els ho doni a conèixer durant un termini no superior a quinze dies, 
perquè formulin les al·legacions que estimin pertinents i puguin aportar, si s’escau, els 
mitjans de  prova. 
 
D’altra banda, l’article 22.1.a) i b), de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, relatiu al Dret a una bona 
Administració, diu el següent: 
 
“Article 22. Dret a una bona administració 
1. El dret dels ciutadans a una bona administració inclou: 
a) El dret que l’actuació administrativa sigui proporcional a la finalitat perseguida. 
b) El dret a participar en la presa de decisions i, especialment, el dret d’audiència i el 
dret a presentar al·legacions en qualsevol fase del procediment administratiu, d’acord 
amb el que estableix la normativa aplicable. 
(...)” 
 També cal tenir en compte l’article 31.2 de la mateixa Llei catalana, on es detallen els 
principis generals d’actuació administrativa: 
  
“2. Les administracions públiques de Catalunya compleixen les funcions que tenen 
atribuïdes i actuen d’acord amb els principis generals següents: 
Primer. Eficàcia i eficiència. 
Segon. Bona fe i confiança legítima. 
Tercer. Proximitat. 
Quart. Imparcialitat. 
Cinquè. Proporcionalitat. 
Sisè. Simplificació i racionalitat administrativa. 
Setè. Transparència i accessibilitat. 
Vuitè. Participació ciutadana. 
Novè. Lleialtat institucional. 
Desè. Col·laboració i cooperació interadministratives.” 
 
Si no es tenen en compte les al·legacions presentades extemporàniament pel ciutadà, 
l’estem abocant a presentar recursos un cop s’aprovi l’acte definitivament. La qual 
cosa es contradiu amb els principis d’actuació esmentats, tenint en compte que allò 
que s’al·lega és lícit i la seva estimació no perjudica a tercers... 
 
Si durant el tràmit entre l’aprovació inicial i la provisional, vam estar més de 5 mesos 
pendents de rebre un informe d’una altra administració, la qual disposava d’un mes per 
emetre’l, perquè no podem considerar la al·legació d’un ciutadà, que en qualssevol cas 
implica una millora al document aprovat inicialment, sense cap incidència en les bases 
de la modificació. 
 
A l’article 83 de la llei 30/1992, estableix si l'informe en un procediment ha de ser emès 
per una administració pública diferent de la que tramita el procediment per tal 
d'expressar el punt de vista corresponent a les seves competències respectives, i 
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transcorre el termini sense evacuar-lo, es poden prosseguir les actuacions. L'informe 
emès fora de termini pot no ser tingut en compte en adoptar la resolució corresponent. 
Que havíem de fer doncs? No estem al servei de la ciutadania? 
 
 Únicament el que s’ha fet es aplicar el SENTIT COMÚ, sense cometre cap il·legalitat. 
  
2.- La Sra. Martínez, en relació a les inundacions de l’escola Vora del Mar i la llar 
d’infants La Draga, pregunten al regidor: no hagués estat millor reunir-se primer amb el  
col·lectiu de pares i mares enlloc d’anar a la Ràdio? Quan tenen previst resoldre 
aquest greu problema? Quan tenen prevista la reunió amb aquest col·lectiu? 
 
La reunió ja es va fer. A l'escola Vora del Mar s'ha dut a terme el que ens va indicar la 
Generalitat.   
 
3.- La Sra. Martínez pregunta al Sr. Lleó: pensa adequar el parc de davant de l’escola 
Charlie Rivel, que es troba en molt males condicions? Afegeix que ja fa un any que el 
regidor es va comprometre a fer-ho. 
 
Com pot comprovar ja s'està adequant. 
 
4.- La Sra. Martínez explica que al pas de sota la via de l’Avinguda del Terme hi ha 
una canonada negra de PVC que sembla provisional però que fa mesos que hi és i 
pregunta: quina utilitat té aquesta canonada? És d’aigua potable o aigües fecals? Fins 

quan ha de durar aquesta provisionalitat? 
 
Aquesta canonada és d’aigua potable. Està previst protegir-la o soterrar-la 
properament. Ja s’ha aprovat aquesta actuació. 
 
5.- La Sra. Martínez recorda que al Ple passat van formular una pregunta en relació a 
les queixes dels veïns del C/Jacint Verdaguer però que no els han contestat si 
aquestes activitats són reglades o no, per la qual cosa reitera la pregunta. 
 
Com vostè sap les activitats que son reglades es fan seguint les ordenances i en les 
que no s’aixequen actes i es fa el perceptiu seguiment. 
 
Preguntes del grup municipal del PPC 
 

1.- La Sra. Boza pregunta: està previst celebrar els premis “Cubelles Participa”? Si no 
està previst, quin és el motiu pel qual es desestima? Pot ser que el procés de 
Participació del Pg. Marítim substitueixi els altres? 
 
El Sr. Grau dóna la benvinguda a la nova regidora i seguidament, en relació al tema 
del “Cubelles participa” explica que es va fer una valoració tant tècnica com política i 
es va decidir fer una edició bianual. Afegeix que aquesta valoració tècnica es troba a 
disposició de tots els regidors i regidores i que entén que aquest procés necessita 
dues qüestions fonamentals per a que sigui viable: una major implicació de les entitats, 
veïns i empreses i alhora una major implicació del conjunt de departaments de 
l’Ajuntament. 
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Continua explicant que és un projecte puntual que no substitueix cap altre procés ni 
molt menys –diu- els de Participació Ciutadana i que una qüestió com el foment de les 
bones pràctiques en el conjunt d’entitats com el tema dels premis “Cubelles participa” 
no té res a veure amb l’impuls de projectes de transformació del mode de decidir els 
afers municipals com el procés de participació entorn al Passeig Marítim o bé el Pla 
d’Usos del Centre de Dones. 
 
2.- La Sra. Boza, en relació al projecte d’eficiència energètica, pregunta al Sr. Lleó: 
s’ha passejat, a partir de les set de la tarda,  pels carrers que el PPC li va enumerar al 
Ple anterior, especialment a l’Eixample-Bardají? Comenta que fa por passejar a 
aquestes hores per aquests carrers i pregunta: hi ha previsió a curt termini de 
solucionar aquest problema? 
 
Al quadre Q-AT, de Bardají hi ha problemes amb l'estat de les línies, són molt velles i 
s'han de renovar, la qual cosa es troba en vies de solucionar-se.   
 
3.- La Sra. Boza diu que al Ple passat van fer una pregunta en relació a l’ús de 
l’estructura metàl·lica de la rotonda a l’entrada del municipi i que la resposta ha estat 
que no s’ha de demanar permís; considera que és una contradicció amb una altra 
resposta de l´Alcaldia, que indica que sí s´ha donat una autorització a l’Associació 
Nacional Catalana per poder guarnir de groc la rotonda i els arbres del municipi. Per 
tot això pregunta: aquesta contradicció, per què ve donada? Pensen solucionar el 
problema de que la rotonda de Cubelles es pugui fer servir per a qualsevol cosa? 
 
L’alcaldessa diu que la resposta és: “No, s’ha de demanar permís” i que hi ha una 
coma que canvia totalment el significat 
 
La Sra. Boza diu que no, que la resposta és: ” No. No, s’ha de demanar permís” i que 
el fet que hi hagi dos “no” indueix a confusió. 
 
 
Preguntes del grup municipal d’UC-11-Reagrupament 
 
1.- La Sra. Fonoll, en relació a la denúncia d’un treballador a quatre funcionaris de la 
corporació, manifesta el respecte del seu grup a les actuacions judicials que puguin 
estar en curs així com a tots i cadascun dels treballadors municipals en especial -diu- 
als que es troben en la desagradable situació de la denúncia d’un company. Afegeix 
que volen deixar constància del seu reconeixement a la vàlua professional d’aquests 
treballadors, la seva dedicació i la seva honestedat. Tot seguit diu que el seu grup ha 
demanat des del dia 26 de juny per diferents vies  una reunió amb l’Alcaldia, el govern 
i la resta de grups per tal de conèixer aquests suposats fets i les seves possibles 
repercussions  en el treball del dia a dia del consistori i pregunta a l’alcaldessa: pensa 
seguir amb aquest mutisme o ens donarà alguna explicació en breu? 
 
L’alcaldessa diu que els va donar una oportunitat preguntant quin dia i a quina hora 
els anava bé, que venia l’advocada, però  que la van refusar.  
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2.- La Sra. Fonoll pregunta: com tenen les negociacions amb els sindicats sobre el 
tema de la Catalogació de llocs de treball? 
 
S’estan fent reunions setmanals al respecte. 
 
3.- La Sra. Fonoll comenta que van rebre un correu de la supervisora de neteja dient 
que el 17 de novembre no es netejarien les dependències municipals per manca de 
personal i pregunta: no hi ha cap altra solució abans que deixar de netejar? 
 
L´únic que s'ha deixat de netejar són les dependències municipals durant un dia. Els 
centres escolars i els espais de concurrència pública s'han netejat com sempre. 
 
4.- La Sra. Fonoll pregunta: per quin motiu estan marcats, un sí i un no, amb pintura 
fluorescent de color taronja els arbres del Passeig Narcís Bardají? 
 
És fruit d'un acte vandàlic. 
  
5.- La Sra. Fonoll pregunta: a què es deguda la irregularitat d’horaris de la Biblioteca 
municipal? Comenta que manca una coordinació important, sobretot per les tardes, i 
que hi han moltes queixes. 
 
No ha mancat coordinació, sinó personal. Només hi ha dos treballadores, i una 
gaudeix de reducció de jornada. Per cobrir períodes de vacances abans es demanava 
l'ajuda de personal d'altres departaments, i ara no se'ns permet. Per tant, s'adapta 
l'horari a les possibilitats del personal del qual disposem. I s'intenta tancar el menys 
possible, i sempre avisant als usuaris. 
 
Cara al 2015 s'està intentant reduir aquests incidents, i ampliar l'horari d'atenció al 
públic obrint una hora abans al matí. 
 
6.- La Sra. Fonoll diu que la Federació d’Associacions de Veïns els ha traslladat la 
següent pregunta: com està el tema de la Federació d’Associacions de Veïns que 
tenen amb l’Alcaldia, respecte la polèmica que es va viure entre les dues parts al Ple 
del mes de març d’enguany? 
 
Sobre la polèmica veïnal, no hi podem prendre part, només que els hi vam comentar 
que hi havia d’haver respecte. 
 
7.- La Sra. Fonoll, en relació al procés de participació ciutadana del Passeig Marítim,  
pregunta al Sr. Grau: serà aquest esforç formalment vinculant? S’escoltarà als 
ciutadans i servirà d’alguna cosa? 
 
El Sr. Grau respon que no hi ha cap vinculació des del punt de vista legal administratiu 
però que considera que hi ha un vincle superior que és el compromís del govern i que 
queda blindat perquè és un projecte del conjunt de l’Ajuntament amb el debat i el 
consens que s’estableixin en les sessions que es facin. 
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8.-  La Sra. Fonoll pregunta: Quan podrà comptar Càritas Cubelles amb l’import de les 
pagues extra de l’any 2012 de la Sra. alcaldessa, la Sra. Juani Navarrete i ella 
mateixa?  
 
D’acord amb interlocutor de Càrites, les pagues corresponents a la Sra. Juani 
Navarrete i la Sra. Rosa Fonoll, per un total de 4.418,58 euros, seran recollides en el 
Pressupost 2015. La paga extra de la Sra. Mònica Miquel, per necessitats del servei, 
es va incorporar a la partida de Serveis Socials. 
Les subvencions a Càrites s’han anat incorporant en successius anys, a petició de 
l’interlocutor de Càrites, tenint en compte la seva capacitat de justificar les mateixes en 
el tem 
 
No havent-hi més assumptes per fer constar, l’ Alcaldessa presidenta aixeca la sessió, 
quan són les 21:25 hores. 


