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EXTRACTE DE L’ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 8 DE JUNY 
DE 2011 ADAPTADA A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 DE DESEMBRE, DE 
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD) 
 
A Cubelles, el dia 8 de juny de 2011, a les 18:05 hores, i prèvia convocatòria, es 
reuneixen a la sala d’exposicions del CSIDE, segons acord de Ple de data 19 de maig 
de 2008, sota la presidència de l’Alcaldessa Presidenta en funcions, Sra. M. Lluïsa 
Romero Tomás, els membres següents: 
 
- Sr. Xavier Toscano Granell, 1er tinent d’alcalde en funcions 
 
-  Sr. Francesc Xavier Grau i Roig, 2n tinent d’alcalde en funcions 
 
-  Sr. Miguel Ángel López Robles, 3r tinent d’alcalde en funcions 
 
-  Sra. Prudencia Carrasco Madrid 4a tinent d’alcalde en funcions 
 
- Sra. Mònica Miquel i Serdà, regidora d’ICV en funcions 
 
- Sr. Narcís Pineda i Oliva, regidor d’ICV en funcions 
 
-  Sr. Pere Lleó i Gelabert, regidor d’ICV en funcions 
 
- Sr. Joan Albet i Miró, regidor de CIU en funcions 
 
- Sra. Noemí Cuadra i Soriano, regidora de CIU en funcions 
 
- Sr. Lluís Pineda i Gavaldà, regidor de CIU en funcions 
 
- Sra. Rosa Montserrat Fonoll i Ventura, regidora de CIU en funcions 
 
- Sra. Juana Navarrete i Jiménez, regidora del PPC en funcions 
 
- Sr. Luis Francisco Alamán i Catalán, regidor del PPC en funcions 
 
- Sr. Josep Lluís Comas i Rodríguez, regidor d´ICb en funcions 
 
- Sra. Anna M. Martínez i Gallemí, regidora d´EC-FIC en funcions 
 
- Sr. Jordi Coch i Datzira, regidor no adscrit en funcions 
 
Actua com a secretària la Sra. Carme López-Feliu i Font, secretària general de la 
Corporació.  
 
Hi assisteixen també, la Sra. Rosa M. Almirall i Domènech, interventora municipal 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 ORDINÀRIA 

DE 18 D’ABRIL DE 2011 
 
Es sotmet a votació l’acta 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 26 D’ABRIL DE 2011 
 
Es sotmet a votació l’acta i s’aprova per la unanimitat dels membres de la Corporació. 
 

Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal d’EC-FIC en el Ple 
ordinari del 18 d’abril de 2011 

 
1. La Sra. Martínez, en relació al Decret de l’Alcaldia núm. 299 demana que se’ls 

faci arribar el detall dels documents eliminats i pregunta: A què fa referència 
aquesta documentació? Quin és el motiu de la seva eliminació?  

 
La documentació a què fa referència el decret d’Alcaldia 292/2011, no pas el 299 
com va dir la Sra. Martínez, són els certificats urbanístics o expedients de 
qualificació urbanística. Els expedients de qualificació urbanística tenen la funció 
administrativa d’informar del règim urbanístic aplicable a una finca o sector. 
Generalment es fan a petició d’un particular. 
 
El nostre ajuntament té vigent actualment un procediment aprovat pel decret 
d’Alcaldia 1173/2009, on es marquen els passos per eliminar documentació 
original. D’acord amb la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents, la 
Comissió Nacional d’Avaluació i tria documental és l’òrgan encarregat de 
dictaminar sobre el règim de custòdia de la documentació administrativa. 
L’expressió normativa són les Taules d’Avaluació Documental, que fixen els 
terminis de conservació o eliminació, total o parcial dels documents, d’acord amb 
les sèries establertes.  
 
L’Ajuntament de Cubelles ha començat a aplicar aquestes taules des de principis 
del 2010. La documentació a què fa referència el decret 292/2011 està avaluada a 
la Taula 79, DOGC 2117, la qual marca que s’ha de conservar un any des de la 
seva producció, i que després cal destruir-la en la seva totalitat. És a dir, a dia 
d’avui ja estaríem en disposició d’eliminar els certificats urbanístics fins el 2009. El 
motiu de la seva eliminació, a banda que així ho marca la normativa d’arxius, és la 
racionalització de l’arxiu i la manca d’espai manifesta davant la qual ens trobem.  
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De cada eliminació es conforma un expedient, el qual compta amb la corresponent 
autorització de la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental, i que 
està a disposició del grup que ho sol·liciti.  
 
Detall dels documents:  
 
- Fotocòpia del registre d’entrada sol·licitant un certificat 
- Informe del tècnic 
- Certificat del secretari/a 
- Fotocòpia del registre de sortida 
- Rebut de la notificació 
- Altres: fotocòpia del plànol de localització de la finca, fotocòpia del pla 

urbanístic vigent, fotocòpia de normativa urbanística, etc.  
 
2. La Sra. Martínez, referent al Decret de l’Alcaldia núm. 324 , pel qual s’aprova 

la minuta del despatx Quatrecasas per assessorament i actuacions en 
defensa de la secretària general, pregunta: Quina és la causa de la defensa?  

 
La contractació de l’esmentat despatx es realitza arran de l’informe jurídic elaborat 
per MARTÍNEZ RAMOS & DE LA CRUZ ADVOCATS, datat de 23 de juliol de 
2009, en relació a “les possibles responsabilitats i viabilitat d’accions judicials 
derivades de la concessió, desenvolupament i finalització de la recaptació privada 
dels tributs municipals de l’Excm. Ajuntament de Cubelles pel Sr. Joaquín Molina 
Sánchez”; 
 

3. La Sra. Martínez, en relació al Decret de l’Alcaldia núm. 334, en que 
l’Ajuntament ha comparegut als jutjats per un contenciós administratiu 
interposat per l’empresa Building Factory per reclamació d’interès de demora 
i pagament  de les factures, demana se’ls faci arribar l’import dels interessos 
de demora i el motiu d’aquesta demora en el pagament de les factures. 
 
La reclamació presentada per BUILDING FACTORY S.A. es pot dividir en dues 
parts: 
 
- Una corresponent a certificacions pagades amb posterioritat al seu venciment  i  
    que són les següents: 
 

núm. 
Factura 

Data 
Factura 

Import 
Data 

Venciment 
Data 

Aprovació 
Data 

Pagament 

8135 31/05/2008 201.557,22 31/07/2008 28/07/2008 08/08/2008 

8159 30/06/2008 386.634,38 31/08/2008 14/10/2008 24/10/2008 

8165 29/07/2008 22.944,22 29/09/2008 04/11/2008 12/11/2008 

9134 05/08/2009 181.683,41 05/09/2009 08/09/2009 24/09/2009 

8249 30/12/2008 262.190,44 26/01/2009 10/02/2009 11/03/2009 

9041 24/03/2009 192.202,37 24/05/2009 11/08/2009 28/08/2009 

9105 30/06/2009 1.506,57 30/08/2009 31/12/2009 01/03/2010 
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9106 30/06/2009 2.660,85 30/08/2009 31/12/2009 01/03/2010 

9002 28/01/2009 278.168,94 28/03/2009 30/10/2009 
part17/07 i 
part16/11 

01/03/2010 

 
Com es pot observar menys la primera certificació, totes les altres es van aprovar 
per Junta de Govern amb posterioritat al seu venciment, una de les possibles 
causes és que aquest projecte es va modificar i això va poder suposar un 
endarreriment en la conformitat  de les certificacions. 
 

- L’altra part són unes factures a part del projecte i que són : 
 

Data doc. Import total Data aprovació 

29/07/2008 3.632,08 29/12/2010 

14/11/2008 2.466,15 29/12/2010 

14/11/2008 2.455,58 29/12/2010 

14/11/2008 7.270,57 29/12/2010 

14/11/2008 3.644,26 29/12/2010 

14/11/2008 1.051,86 29/12/2010 

 
Aquestes factures, junt amb d’altres que es van anul·lar, es van endarrerir en la 
seva aprovació per que es va haver de comprovar per part del Serveis Tècnics que 
no formessin part de l’obra principal i evitar així duplicitats de pagament. 
 
L’import dels interessos que ens reclamen és de 24.653,12 € pel que fa a les 
certificacions i 2.304,48 € pel que fa a les factures. 
 
Respecte de l’import dels interessos de demora, val a dir que aquest és un dels 
objectes del plet i que aquest serà el que determini el jutge quan resolgui el cas. 
 

4. La Sra. Martínez comenta que el parc de Santa Maria disposava d’una pista 
per a jugar a bàsquet i a futbol i que ara s’ha substituït per una pista de 
circulació vial per a les escoles, per la qual cosa pregunta: Quins són els 
motius d’aquest canvi d’opinió i d’ ocasionar aquest sobrecost? 

 
Els responsables de la Policia Local i dels Serveis Tècnics municipals han entès 
que s'havia de fer aquesta modificació, degut a diverses queixes i peticions dels 
veïns més propers. 

  
5. La Sra. Martínez diu que ha arribat als domicilis de Cubelles la revista 

“Memòria de gestió municipal” amb publicitat subliminal i assignant-se com 
a pròpies, afegeix, coses que no corresponen a l’Ajuntament i d’altres que 
són treballs iniciats en altres legislatures. Per tot l’exposat pregunta: Per què 
no s’ha  repartit la revista municipal “l’ Ajuntament informa” des de fa dues  
edicions, revista on hi tenien cabuda tots els grups del Consistori per a 
expressar les seves opinions? Quin preu han pagat tots els ciutadans per a 
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llegir uns contes publicats? 
 

La revista municipal Ajuntament Informa s’editava a través d’un contracte que va 
finalitzar el febrer de 2011 i aquests, per diferents motius, no s’ha renovat. 
 
Pel que fa a la Memòria de gestió municipal, que no és el primer cop que s’edita, 
en aquesta i en anteriors legislatures, l’edició i impressió ha tingut un cost total de 
6.847,60 €. 
 

6. La Sra. Martínez explica que al Ple del mes de febrer preguntaven sobre el  
registre d’entrada 2009/15828 de 28 de novembre i demanaven que se’ls 
contestés abans d’acabar la legislatura, però que no s’ha fet. 

 
S’adjunten els annexos 1 i 2 com a resposta a la pregunta 
 

Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal de CiU 
en el Ple ordinari del 18 d’abril de 2011 

 
 

1. La Sra. Fonoll pregunta: Quin procediment s’ha dut a terme davant la 
possibilitat d’adjudicar a les AMPAS la realització de l’esplai d’estiu, quan 
fins fa poc la duien a terme entitats lúdico-culturals del municipi? 

 
Des de la regidoria d’Infància i Joventut s’ha estat treballant per oferir el servei de 
casal d’estiu municipal, que fins a dia d’avui no existeix al municipi, mitjançant un 
procediment obert per la contractació d’aquest servei. Es va informar tant als 
centres d’esplai del municipi com a les AMPA’s que la intenció de la regidoria és 
oferir aquest servei donant igualtat d’oportunitats a les entitats o empreses que s’hi 
vulguin presentar. Aquest estiu de 2011 no ha estat possible oferir aquest servei 
de casal d’estiu municipal. Es portarà a terme l’estiu que ve si políticament es 
considera oportú. 
 
Durant els últims anys, el casal d’estiu a les escoles s’ha organitzat des del Centre 
d’Esplai Kitsch, tot i que l’altre centre d’esplai del municipi (l’Esplai Pessigolles), i 
les associacions de mares i pares d’alumnes havien manifestat el seu interès en 
oferir aquest servei a les escoles. L’estiu passat es va valorar que el projecte 
presentat pel Centre d’Esplai Kitsch era el més adequat. El casal d’estiu el 
gestionà, doncs, aquesta associació, tot i que no es pot considerar que el servei 
era municipal. Ja s’ha comentat que la idea pels propers anys era fer un 
procediment obert per tal de donar a tothom igualtat d’oportunitats per gestionar 
aquest servei, al no haver-se pogut preparar per aquest 2011 degut canvis que 
han afectat la regidoria de joventut, es va valorar tant tècnicament com 
políticament que el més adient era que les associacions de mares i pares 
d’alumnes de les escoles que ho creguessin convenient organitzessin el seu casal 
d’estiu 2011, tal i com ho fan els clubs esportius. Les AMPA’s de les escoles 
treballen durant tot l’any per oferir activitats extraescolars i complementàries als 



     Exp. 1.2.1.2  05/11 
  Legislatura 2007-2011 

 

 

 6 

infants del municipi, han organitzat els casals de setembre i de la Setmana Blanca 
(oberts a tots els infants i no només als alumnes de les seves escoles), i 
organitzen les activitats extraescolars durant tot el curs. La regidora va confiar en 
els seus projectes per l’experiència demostrada en l’organització d’activitats pels 
infants i serveis per les famílies. A més, s’han sumat altres motius de pes en 
l’actual situació econòmica, aquests casals no suposen cap despesa per 
l’Ajuntament (ni econòmica, ni de personal de neteja), i motius organitzatius, 
aquestes entitats estan en permanent contacte amb l’equip directiu del centre, fet 
que suposa agilitat en la organització i inexistència de problemes per l’ús dels 
espais 

  
Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal d’ICV 

en el Ple ordinari del 18 d’abril de 2011 
 
1. El Sr. Narcís Pineda pregunta: A què  és degut el canvi de la zona lúdica del 

parc de Sta. Maria? I donat que es tracta de l’últim Ple de la legislatura, 
demana que se’ls respongui ara. 

 
Els responsables de la Policia Local i dels Serveis Tècnics municipals han entès 
que s'havia de fer aquesta modificació, degut a diverses queixes i peticions dels 
veïns més propers. 
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No havent-hi més assumptes a tractar, l’alcaldessa presidenta aixeca la sessió, quan 
són les  18:10 hores.  

 


