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EXTRACTE DE L’ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 20 DE 
SETEMBRE 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 20 de setembre 2011, a les 19:05 hores, i prèvia convocatòria, es 
reuneixen a la sala d’exposicions del CSIDE, segons acord de Ple de data 19 de maig 
de 2008, sota la presidència de l’Alcaldessa Presidenta, Sra. Mònica Miquel i Serdà, 
els membres següents: 
 
-  Sra. Joana Navarrete Jiménez, 2a Tinenta d’alcalde 
 
-  Sra. Lídia Pàmies Etaix, 3a Tinenta d’alcalde 
 
-  Sr. Josep Maria Hugué Oliva, 4t Tinent d’alcalde  
 
-  Sr. Luis Francisco Alamán i Catalán, 5è Tinent d’alcalde 
 
- Sr. Narcís Pineda Oliva, regidor d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida. 
 
- Sr. Pere Lleó  Gelabert, regidor d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida. 
 

   -  Sr. José Manuel Ardila Contreras, regidor d’Unitat Cubellenca-Reagrupament 
 
-  Sr. Xavier Baraza Sánchez, regidor d’Unitat Cubellenca-Reagrupament 
 
-  Sra. Noemí Boza Cano, regidora del Partit Popular de Catalunya. 
 
-  Sra. Maria Lluïsa Romero Tomás, regidora del Grup Municipal Socialista. 
 
-  Sr. Francesc Xavier Grau Roig, regidor del Grup Municipal Socialista. 
 
-  Sr. José Manuel Ecija Albalate, regidor del Grup Municipal Socialista. 
 
-  Sra. Noemí Cuadra Soriano, regidora de Convergència i Unió 
 
-  Sr. Antoni Miquel Lara Torres, regidor de Convergència i Unió 
 
-  Sra. Ana Maria Martínez Gallemí, regidora d’Entesa per Cubelles-FIC 
 
S’excusa Sra. Rosa Montserrat Fonoll Ventura, 1a Tinenta d’alcalde 
 
Actua com a secretària la Sra. Carme López-Feliu i Font, Secretària General de la 
Corporació.  
 
Hi assisteixen també, la Sra. Rosa Mª Almirall i Domènech, Interventora de la 
Corporació. 
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ORDRE DEL DIA 

 
I. APROVACIÓ D’ACTES 
 
1.1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE DE LA SESSIÓ 
CONSTITUTIVA D’11 DE JUNY 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 19 DE JULIOL DE 2011 
 
Es sotmet a votació l’acta i s’aprova per la unanimitat dels membres de la Corporació. 
 
II. PART INFORMATIVA 
 
2.  INFORMACIONS DE PRESIDÈNCIA  
 
2.1  La Sra. Rosa Fonoll, 1a Tinenta d’alcalde, el passat 20 de setembre va ser en 
representació del Consistori a la inauguració que va tenir lloc al Teatre Circ Price de 
Madrid, l’exposició “Un segle de Circ. Paulina Andreu Rivel Schumann” dedicada a la 
filla del pallasso cubellenc Charlie Rivel. 
 

2.2  Per primera vegada Cubelles participarà en les Jornades Europees del Patrimoni 
a Catalunya, una iniciativa que rep el suport internacional del Consell d’Europa i que 
organitzen el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, l’Associació 
Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya amb la col·laboració 
del Museu d’Història de Catalunya. Des de tot el consistori ens volen convidar aqueta 
inauguració que tindrà lloc el proper divendres dia 23 de setembre, a les 19:00H, a la 
sala del CSIDE.  
 
2.3 Respecte de l’informe de tresoreria que es realitza trimestralment referit al 
compliment dels terminis de pagament previstos a la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de 
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen les mesures 
de lluita de la morositat en les operacions comercials, la conclusió és que el nombre de 
factures comercials pendents a data 30 de juny de 2011, en les quals s’està incomplint 
el termini legal de pagament, és de 518 factures amb un import total de 1.716.636€. 
 

2.4 El proper 6 d’octubre per la tarda, el Govern municipal presentarà el pressupost 

2011 en la seva primera audiència pública de la present legislatura. Es presentarà 
formalment a tota la ciutadania el pressupost 2011 i la situació econòmica del 
Consistori. 

Els membres del Ple municipal en resten assabentats.  
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3.  DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA  
 
De conformitat amb el que estableix l’article 42 del Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es dóna compte al Ple de 
l’adopció dels Decrets de l’Alcaldia núm. 580  a 770 de l’exercici 2011 de la legislatura 
2011-2015.  
 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats.  
 
4.  DONAR COMPTE DELS TEMES DE PERSONAL 
 
De conformitat amb allò que disposa l’article 21.1 h) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local, i l’article 291 del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril pel qual s’aprova la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, es 
dóna compte al Ple de l’adopció dels Decrets de l’Alcaldia núm. 474/2011, 456/2011, 
469/2011, 724/2011, 632/2011,  660/2011, 661/2011, 382/2011, 431/2011, 623/2011,  
408/2011, 729/2011, 703/2011, pels quals es resol temes de personal. 
 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats.  
 
5. DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2010 
 
En compliment d’allò disposat en l’article 193.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març,  pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
aquesta Alcaldia dóna compte al Ple de l’aprovació de la Liquidació del Pressupost de 
2010 per decret núm. 725/11, de 28 de juliol de 2011, que a continuació es transcriu:  
 
“D’acord amb les Bases d’Execució del Pressupost s’han practicat les pertinents 
operacions de liquidació del Pressupost de la Corporació de l’exercici de 2010, de 
conformitat amb allò que disposa l’art.191ss del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 
(TRLHL); arts. 89 a 105 del R.D 500/1990, de 20 d’abril, i l’Ordre EHA/4041/2004, de 
23 de novembre, per la qual s’aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat 
local. 
 
D’altra banda, d’acord amb el referit art. 191, així com allò que disposa l’art.103 del 
Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, s’han deduït drets de dubtós cobrament als 
efectes de qualificar el Romanent de Tresoreria, la qual cosa no implica la seva 
anul·lació ni produeix baixa en comptes. 
 
Per tot això, vistos els informes de la Intervenció Municipal respecte a la liquidació de 
l’exercici pressupostari de 2010, així com l’annex Informe de tancament, adopto la 
següent 
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RESOLUCIÓ 

 
 
Primer.- Aprovar la liquidació del pressupost de la Corporació de 2010, essent el 
resultat pressupostari ajustat de 415.329,12€ i el romanent de tresoreria per a 
despeses generals de 2.761.617,80€, d’acord amb els estats següents: 
 
RESULTAT PRESSUPOSTARI: 
 

EXERCICI 2010 DRN ORN Ajustos 
Resultat 
Pressupostari 

            a. Operacions 
corrents 13.828.305,46 13.453.748,04   374.557,42 

            b. Altres operacions 
no financeres 1.086.630,08 4.110.894,94   -3.024.264,86 

1. Total operacions no 
financeres (a+b) 14.914.935,54 17.564.642,98   -2.649.707,44 

2. Actius financers 2.366.43           0,00  2.366,43 

3. Passius financers 4.603.835,00 423.719,57  4.180.115,43 

RESULTAT PTARI. NO 
AJUSTAT 19.521.136,97 17.988.362,55   1.532.774,42 

AJUSTOS:         

4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per 
a despeses generals  1.258.653,94   

5. Desviacions de finançament negatiu de l’exercici  1.235.906,43   

6. Desviacions de finançament positiu de l’exercici  3.612.005,67  -1.117.445,30 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT   415.329,12 

 
ROMANENT DE TRESORERIA: 

1 (+) FONS LÍQUIDS  8.097.049,16 

2 (+) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT   3.852.757,32  

Del Pressupost corrent 2.046.701,51   
De Pressupostos tancats 2.719.983,01  
D'Operacions no pressupostàries 198.741,62  
Menys Cobraments realitzats pendents d'aplicació 

definitiva 1.112.668,82  

3 (-) OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT   3.190.024,98  

Del Pressupostos corrent 1.865.597.88  
De Pressupostos tancats 266.747,40  
D'Operacions no pressupostàries 1.158.146,60  
Menys Pagaments realitzats pendents d'aplicació 

definitiva 100.466,90  

I  ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL  8.759.781,50 

II SALDO DE DUBTÓS COBRAMENT  1.900.766,97 

III EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT  4.097.396,73 

IV ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES  2.761.617,80 
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GENERALS (I-II-III) 

 
Segon.- Aprovar l’estat d’ingressos i despeses de pressupostos tancats. 
 
Tercer.- Considerar com de dubtós cobrament l’import de 1.900.766.97€, la qual 
cosa no implica la seva anul·lació ni produeix baixa en comptes i aprovar els criteris i 
ajustos recollits en l’informe de tancament de la intervenció municipal. 
 
Quart.- Donar compte de la liquidació al plenari municipal, de conformitat amb l’art 
193.4 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL). 
 
Cinquè.- Trametre còpia de l’esmentada liquidació a l’Administració de l’Estat i a la 
Generalitat de Catalunya, de conformitat amb l’art 193.5 de l’esmentat TRLHL.” 
 

La Sra. Alcaldessa dóna la paraula al Sr. Alamán, que explica que a partir del dia 30 
de juny ja s’ha procedit el pagament de 398 factures per un import de 1.013.151,61€ i 
que a data d’avui solament queda pendent de pagament 703.000€; en que el termini 
màxim de pagament és de 50 dies, que l’any 2012 serà de 40 dies i l’any 2013 de 30 
dies.  A continuació, explica el resultat pressupostari i el romanent de tresoreria.  
 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats.  
 
III. PART RESOLUTIVA 
 
ALCALDIA PRESIDÈNCIA  
 
6. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS DE 
L’AJUNTAMENT DE CUBELLES EN EL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE LA 
TELEVISIÓ DIGITAL LOCAL PÚBLICA DEL GARRAF 
 
Atès que en el Ple de l’Ajuntament de Cubelles, reunit en sessió ordinària el 18 de 
desembre de 2006, es dóna compte de l’aprovació definitiva de l’adhesió al Consorci 
per a la Gestió de la Televisió Digital Local Pública del Garraf i dels seus Estatuts 
reguladors;  
 
Atès que,  de conformitat amb el que disposa l’article 11 dels Estatuts reguladors del 
Consorci per a la gestió de la televisió pública del Garraf; correspon al nostre municipi 
designar dos representants municipals, 
 
Vist el dictamen favorable emès per la Comissió Informativa reunida el 13 de setembre 
de 2011; 
  
Es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS: 
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Primer. Designar la Sra. Mònica Miquel i Serdà, alcaldessa de l’Ajuntament, Sra. 
Noemí Boza Cano, regidora de Comunicació, Premsa i Informàtica, i Sr. Xavier Baraza 
Sánchez, regidor d’Emprenedoria i d’Ensenyament, membres representants de 
l’Ajuntament de Cubelles en el Consorci per a la Gestió de la Televisió Digital Local 
Pública del Garraf.  
 
Segon. Notificar-ho al Consorci per a la Gestió de la Televisió Digital Local Pública del 
Garraf,  a l’alcaldessa de l’Ajuntament i al  regidor i regidora designats i comunicar-ho 
al Departament de Comunicació Municipal.  
 
Seguidament, l’Alcaldessa-presidenta dóna la paraula a la Sra. Martínez.  
 
La Sra. Martínez pregunta quin és el motiu pel qual aquest punt no s’ha inclòs al Ple 
anterior del mes de juliol. 
 
La Sra. Alcaldessa aclareix que pel nombre d’habitants del municipi, els representants 
en el Consorci per a la gestió de la televisió digital local pública del Garraf han de ser 3 
i no 2.  
 
La Sra. Romero diu deduir que la quota de participació de l’Ajuntament de Cubelles va 
en base a la població, i demana que es tingui en compte la possible pujada de la quota 
en el pressupost 2011 i 2012. 
 
Es sotmet a votació i s’aprova  per 10 vots a favor (4 d’ICV-EUA, 3 UC-Reagrupament 
i 3 del PPC), cap vot en contra i 6 abstencions (3 PSC, 2 CIU i 1 EC-FIC). 
 
REGIDORIA DE COMERÇ 
 
7. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA DESIGNACIÓ DE LES DUES FESTES 
LOCALS PER A L’ANY 2012 
 
Atès que l’art. 37.2 de l’Estatut dels Treballadors indica que de les catorze festes 
laborals, dues seran locals i per Decret de la Generalitat de Catalunya s’estableix que 
les dues festes locals seran fixades per Ordre del Conseller de Treball, a proposta del 
municipis respectius; 
 
Atès que a més de les esmentades festes laborals fixades a Catalunya durant l’any 
2012, seran fixades per mitjà d’una Ordre del Conseller de Treball, dues festes locals, 
retribuïdes i no recuperables, a proposta dels respectius municipis; Atès que el present 
acord s’ha d’adoptar segons allò que preveu l’article 46 del Reial Decret 2001/83 de 28 
de juliol; 
 
Vist el dictamen favorable emès per la Comissió Informativa reunida el 13 de setembre 
de 2011; 
 
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent: 
 

ACORD: 
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Primer.- Fixar les festes de caràcter local per a l’any 2012 al municipi de Cubelles, 
següents: 
 

 Dia 30 de juliol ( dilluns) – festa dels Sants Patrons (Festa Major Petita) 

 Dia 16 d’agost  ( dijous)  – Festa Major 
 
Segon.- Notificar-ho a la Delegació Territorial de Barcelona del Departament de 
Treball de la Generalitat de Catalunya i la Regidoria de Turisme i Comerç de l’Àrea 
d’Hisenda, Dinamització Econòmica i Règim Intern. 
 
La Sra. Alcaldessa explica la proposta. 
 
Es sotmet a votació i s’aprova  per unanimitat dels membres de la Corporació. 
 
8.  ALTRES TEMES 
 
No n’hi han.  
 
IV. PART DE CONTROL 
 
9.  MOCIONS 
 
9.1- MOCIÓ EN DEFENSA DEL MODEL EDUCATIU I DE LA LLEI D’EDUCACIÓ DE 
CATALUNYA QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS ICV-EUiA, UC-
REAGRUPAMENT, PSC, CiU I EC-FIC 
 
El Tribunal Suprem espanyol ha dictat tres sentències que qüestionen el paper del 
català com a llengua vehicular de l’ensenyament a Catalunya, fet que ha estat ratificat 
per una interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que estableix un 
termini màxim de dos mesos a la Generalitat per a convertir el castellà en llengua 
vehicular, juntament amb el català, als col·legis de Catalunya.  
 
Aquestes resolucions requereixen a la Generalitat per a que adapti el sistema 
d’educació català a la situació creada per la declaració de la Sentència 31/2010 del 
Tribunal Constitucional, que considera segons aquesta resolució el castellà com a 
llengua vehicular de l’ensenyament a Catalunya juntament amb el català.  
 
En primer terme, considerem incoherents aquestes resolucions amb la pròpia 
Sentència del Tribunal Constitucional a la que fan referència, ja que la STC no declara 
inconstitucional el sistema d’immersió lingüística. És més, hi ha sentències anteriors, 
de 1994 i 2010, que avalen el model català.  
 
En concret segons la STC 31/2010 el caràcter cooficial de les llengües i el principi de 
normalització lingüística de la llengua catalana han de comportar que les dues 
llengües oficials han de ser objecte d’ensenyament i que el català pot ser el centre de 
gravetat del sistema educatiu a Catalunya, sense que això signifiqui l’exclusió del 
castellà com a llengua d’ensenyament.  
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A més, el model educatiu català ha garantit la igualtat, la cohesió social, i les 
competències lingüístiques dels diferents estaments de l’administració, tant en català 
com en castellà.  
 
Per tot això els Grups Municipals sotasignants proposen al Ple de l’Ajuntament 
l’adopció dels següents: 

ACORDS 

 
Primer.- Denunciar el risc seriós de trencament social, desigualtat i discriminació que 
suposa aquesta ofensiva jurídica, donat que l’actual model d’immersió lingüística ha 
portat resultats positius en l’educació del nostre país, donant lloc a un sistema educatiu 
que en cap cas ignora el coneixement del castellà i, per tant, mostrar el nostre 
convenciment que és el model que cal continuar aplicant. 
 
Segon.- Donar suport a la Generalitat de Catalunya en totes aquelles actuacions que 
porti a terme per a defensar el català i el model educatiu de la nostra escola.  
 
Tercer.- Donar suport al model educatiu català, en llengua i continguts, així com a tota 
la comunitat educativa, que porta a terme una gran tasca, que ha de continuar sent un 
model d’èxit i cohesió social.  
 
Quart.- Donar trasllat d’aquesta moció als Grups Parlamentaris catalans, a la 
Generalitat de Catalunya, al Congrés dels Diputats i del Senat, als presidents de 
l’Associació Catalana de Municipis de Catalunya i a la Federació de Municipis de 
Catalunya. 
 
Seguidament, l’Alcaldessa-presidenta dóna la paraula als diferents grups, per a 
realitzar les seves intervencions. 
 
La Sra. Martínez demana que s’afegeixi a aquesta moció la documentació del  recurs 
presentat per part del Govern; diu que els agrairia que sortís aprovada aquesta moció 
per defensa de la nostra llengua a les escoles com a model educatiu; que l’inici escolar 
2011-2012 a nivell general d’Espanya no s’està caracteritzant per la normalitat degut 
als retalls econòmics d’algunes comunitats autònomes, les declaracions d’uns 
determinats responsables polítics, les convocatòries de vagues o la sentència del 
Tribunal Superior de Catalunya, quina interlocutòria, instant a la Generalitat a introduir 
la llengua castellana com a llengua vehicular a les escoles públiques considera un fet 
polític gravíssim. Continua dient que l’atac contra la llengua catalana té no tant sols un 
caràcter antidemocràtic sinó també un profund contingut antisocial, i que ara cal l’unitat 
del conjunt de la societat, del sector d’ensenyament, dels moviments socials i de 
manera clara i contundent, de totes les forces polítiques en defensa dels catalans, de 
la nostra llengua, terra, cultura i història.  
 
La Sra. Cuadra recalca que la moció defensa el model d’immersió lingüística que 
actual de l’escola catalana, que fa 30 anys que succeeix amb èxit, que ha garantit un 
model de societat cohesionat i amb igualtat d’oportunitats, amb la complicitat i l’esforç 
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de les famílies, catalanoparlants o no, i del professorat. Segueix dient que aquest 
model ha estat reconegut i posat com exemple internacionalment i no persegueix una 
societat bilingüe sinó multilingüe, moderna i competent; que el castellà té resultats 
idèntics que a la resta de l’Estat i que així ho demostren els informes; que el Tribunal 
Superior de Justícia en cap cas, pot dictar jurisprudència per damunt de les normes 
adoptades al Parlament i conclou indicant que per tot això, presenten  amb els altres 
grups aquesta moció.  
 
El Sr. Grau diu que és una moció consensuada per la Junta de Portaveus a favor de la 
igualtat i de la defensa del català com a llengua pròpia i agredida. Diu que sempre han 
afirmat que els pobles són els carrers, les places, els pressupostos, els comptes 
municipals, però que també és la llengua i la cultura, i que no els agrada que el govern 
de Cubelles no presenti una posició unitària en aquest tema, però  que no volen obrir 
una via de crítica contra el PPC, que els governs locals els formen les persones. 
Conclou destacant el respecte per la llengua catalana,  per la igualtat, per les llengües 
que s’utilitzen i que es defensin a Catalunya, sense ser “anti-res". 
 
La Sra. Navarrete diu que no poden donar suport a una moció que va en contra d’una 
sentència, que aquestes estan per complir-les. Exposa que sempre ha cregut que les 
llengües ens han d’enriquir i apropar, mai enfrontar, i que en  aquest consistori hi han 
diferents sensibilitats, com demostra la ciutadania cada dia. Seguidament, assenyala 
que el PPC creu que la llengua catalana ha de ser defensada i protegida, i que entre 
vetllar per la llibertat humana, és a dir, la llibertat del pares a escollir entre les dues 
llengües o imposició d’una elles, per a la defensa d´aquesta, s’inclinen sempre per la 
primera. Finalment, diu que ella és mare i àvia i que probablement va ser una de les 
primeres que va portar al seus fills amb una escola catalana, ja fa 24 anys, per això, 
diu que ningú no els pot donar lliçons.   
 
El Sr. Baraza diu que els hi hagués agradat poder proclamar de manera conjunta el 
tema de la llengua, que és un tema d’identitat, un tema de país, però que no ha estat 
possible. A continuació, esmenta *** i ***, que malgrat no tenir representació municipal 
en aquest consistori, com a Esquerra Republicana de Catalunya i com a Solidaritat per 
la Independència, també haguessin donat suport a aquesta moció. Segueix dient que 
des del grup municipal d´Unitat Cubellenca-Reagrupament volen donar suport al model 
d’immersió lingüística perquè entenen que és un dels èxits de la nostra democràcia. 
Finalment, diu que ell pot parlar perfectament les dues llengües i segurament que per 
l’edat que té, és un dels primers fruits d’aquest model.  
 
El Sr. Pineda explica que el grup d’ICV-EUA, s’ha sumat a la defensa del model 
educatiu; que creuen que la sentència del Tribunal és una de les afectacions de les 
retallades de l’Estatut de Catalunya i va en contra de l’immersió lingüística; que aquest 
model ha estat elogiat internacionalment com a model per preservar la llengua i 
garantir la integració de les persones nouvingudes i com a model de cohesió social a 
Catalunya. Diu que volen deixar constància que el català és la llengua pròpia de 
Catalunya i que ha de continuar sent l’eix vertebrador de l’activitat educativa i eina clau 
en la inclusió social del nostre país. Per tot això, ICV-EUA, manifesta el seu suport al 
sistema d’immersió lingüística de les escoles catalanes i rebutgen les sentències que 
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posen fi aquest sistema, i conclou que donaran suport a tota la societat civil contra les 
mesures de rebuig que vulguin proposar.       
 
Es sotmet a votació i s’aprova per 13 vots a favor (4 d’ICV-EUA, 3 UC-Reagrupament, 
3 PSC, 2 CIU i 1 EC-FIC i), 3 vots en contra (3 del PPC) i cap abstenció. 
 
La Sra. Alcaldessa explica que la moció presentada pel partit dels socialistes a favor 
de la participació i transparència política de l’Ajuntament de Cubelles i la moció per 
garantir la presència de la ciutadania a la celebració dels plens municipals es retiraran 
de l’ordre del dia. Afegeix que a través d´aquestes mocions es  demanava que els 
Plens ordinaris no fossin cada 2 mesos i que les sessions plenàries i les Comissions 
Informatives comencessin a les 20:00h. En aquest sentit, la Sra. Alcaldessa indica que 
la situació actual és l´aprovada  el 19 de juliol, però que més endavant el govern, si 
convé, repensarà aquestes qüestions.  
 
El Sr. Grau demana disculpes per aquesta decisió d’última hora que han comunicat a 
l’inici del Ple a la Presidència, i afegeix que ja van comunicar que consideraven 
insuficients sis Plens ordinaris a l’any, tant per la feina dels grups municipals com pels 
ciutadans que segueixen els plens. Conclou dient que proposen tractar aquest 
assumpte a la propera Junta de Portaveus.  
 
9.2- MOCIÓ A FAVOR DE LA PARTICIPACIÓ I LA TRANSPARÈNCIA POLÍTICA A 
L’AJUNTAMENT DE CUBELLES PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL PSC 
 
Es retira de l’ordre del dia.  
 
9.3- MOCIÓ PER GARANTIR LA PRESÈNCIA DE LA CIUTADANIA A LA 
CELEBRACIÓ DELS PLENS MUNICIPALS PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL 
PSC 
 
Es retira de l’ordre del dia.  
 
9.4- MOCIÓ PER REGULAR LES ACCIONS DE PROTOCOL I REPRESENTACIÓ 
MUNICIPAL EN ELS ACTES I CELABRACIONS PER GARANTIR LA 
PARTICIPACIÓ DE TOTS I TOTES LES REPRESENTANTS MUNICIPALS 
PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL PSC  
 
Atesa la necessitat de garantir la corresponent presència i representació de tots i totes 
les representants municipals de tots els partits amb representació a l’Ajuntament de 
Cubelles. 
 
Ateses les disfuncions que en els darrers actes i celebracions s’han produït en 
perjudici de diversos representants dels grups politics municipals, afectant 
especialment els representants dels grups del PSC, CiU i EC. 
 
Atesos els canvis de protocol i representació d’última hora i sense cap avís realitzats 
arbitràriament per part del Govern perjudicant els grups polítics. 
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Atès la reiterada convocatòria de reunions amb entitats i associacions sobre temes 
d’interès públic general a les quals s’ha exclòs els representants de l’oposició. 
 
Atès el desgavell de protocol i representació viscut en la darrera Diada de l’Onze de 
setembre on els grups van ser relegats del lloc corresponent durant la tradicional 
ofrena per part d’entitats i associacions excepció feta d’ICV i PP (que curiosament ni 
va participar en l’ofrena floral). 
 
El PSC de Cubelles proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords: 
 
1.- Establir i acordar en la Comissió Informativa corresponent un nou model de 
protocol i representació que garanteixi la corresponent presència i drets de tots i 
cadascun dels regidors i regidores de l’Ajuntament de Cubelles. 
 
2.- Traslladar la disculpa corresponent a les entitats que van realitzar l’ofrena l’Onze de 
setembre per la no presència de tots els grups municipals de l’Ajuntament com 
correspon per causes alienes als propis grups. 
 
Seguidament, l’Alcaldessa-presidenta dóna la paraula al Sr. Grau.  
 
El Sr. Grau llegeix la part expositiva de la moció. 
 
 
L’Alcaldessa-presidenta comenta que el protocol pertany a l’Àrea de l’Alcaldia. Diu que 
vol recordar que fins ara han demostrat tenir experiència des de tots els grups 
municipals d’aquest consistori i que la participació i la comunicació ha estat sempre la 
mateixa. Que és un tema que es treballarà a les Juntes de Portaveus ja que des de 
l’equip de govern s’està fent un manual de protocol per presentar, debatre’l i aprovar, i 
que dins d’aquest manual quedaran detallats els actes d’agermanament, actes 
institucionals, cavalcada de reis, col·locació d’una primera pedra, discursos, 
inauguracions d’instal·lacions, inauguracions d’actes esportius, inauguracions d’un 
carrer o situacions com la Diada de Catalunya o lliuraments de premis, i conclou 
considerant que per aquest motiu la moció no té raó de ser aprovada.  
 
Seguidament, la Sra. Alcaldessa diu que el partit socialista, quan ha llegit el punt dos 
de la part expositiva i traslladava la disculpa a les entitats que van realitzar aquesta 
ofrena de l’11 de setembre, aclareix que això més que un punt d’una moció ho 
consideren un prec i que, per tant, així ho faran arribar, però entenen que no han de 
fer cap disculpa a cap entitat ja que aquestes no han demanat res.  
 
El Sr. Grau aclareix que no hi ha cap problema de passar de Comissió Informativa a 
Junta de Portaveus, que el que cal és millorar la representació institucional de 
l’Ajuntament de Cubelles i la necessitat d’uns mecanismes de resposta en aquestes 
qüestions, perquè -diu - en democràcia les formes també són importants. A 
continuació, considera que hi ha suficient personal qualificat en aquest Ajuntament per 
fer aquest manual, per la qual cosa diu que els sorprèn que hagin de destinar una 
partida econòmica a això.    
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La Sra. Alcaldessa aclareix que en cap moment han parlat de posar més personal o 
recursos econòmics. 
 
La Sra. Cuadra diu que estan totalment d’acord amb el que anunciava l’Alcaldia sobre 
el manual de protocol, fet pel govern però consensuat per tots.  
 
La Sra. Martínez també diu que van amb la mateixa direcció que acaba de comentar el 
grup de CIU; afegeix que la Diada pot quedar més lluïda, que tenen una proposta de 
millora i que podrien arribar amb un acord per què tots el actes surtin el millor possible.  
 
L’Alcaldessa-presidenta finalitza les intervencions dient que faran un manual que serà 
aprovat pel Ple de l’Ajuntament de Cubelles en el que entenen que és un conjunt de 
normes de cortesia i que per això té un tema de solemnitat el fet que tota la ciutadania 
cubellenca el conegui.  
 
Es sotmet a votació i la moció és denegada per 10 vots en contra (4 d’ICV-EUA, 3 
UC-Reagrupament, 3 PPC), 4 vots a favor (3 PSC i 1 EC-FIC i) i 2 abstencions (2 del 
CIU).  
 
10.  ALTRES MOCIONS 
 
No n’hi han.  
 
11.  PRECS I PREGUNTES 
 
Precs del grup municipal d’EC-FIC 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió la Sra. Navarrete i la Sra. Almirall. 
 
1. La Sra. Martínez demana que el passos de vianants del nou pont siguin 
degudament pintats i senyalitzats. 
 
2. La Sra. Martínez comenta que la senyalització vertical d’algunes zones de càrrega i 
descàrrega han estat retirada perquè els establiments han tancat però que encara 
queden les senyalitzacions horitzontals i que això crea confusió. Per aquest motiu 
demana la retirada també de la senyalització horitzontal. 
 
3. La Sra. Martínez demana supervisar el mal estat de les torretes per culpa dels 
pixats dels gats com, per exemple, al Carrer Sumella. Per això, proposa col·locar com 
a solució una xarxa de protecció per les plantes. 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió la Sra. Romero.  
 
4. La Sra. Martínez demana, tal i com varem manifestar amb l’anterior Ple municipal, 
que es faci públic a la Web de l’Ajuntament de Cubelles les quantitats que cobren els 
regidors, equip de govern i grup de l’oposició com a eina de consulta per la ciutadania. 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió la Sra. Navarrete.  
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5. La Sra. Martínez demana ser informada formalment per l’equip de govern i també 
participar dels actes que es realitzin al municipi de Cubelles ja que els grups de 
l’oposició es van assabentar per premsa, d’una visita a les obres de canalització del 
sector marítim i també pel mateix mitjà que aquestes havien finalitzat. 
 
6. La Sra. Martínez exposa que són coneixedors que l’Ajuntament després fer les 
actuacions pel tancament del servei d’urgències del Cap ha treballat amb les 
associacions veïnals per tal de fer una segona carta manifestant el  desacord a 
aquesta retallada, considera que cal unitat en temes que afecten de manera tant 
important al municipi i diu que hagués desitjat treballar-ho, conjuntament, govern, 
oposició, amb el moviment veïnal i traslladar-ho a la resta dels ajuntaments del Garraf 
per actuar com a comarca. 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió la Sra. Romero. 
 
7. La Sra. Martínez demana que amb les properes publicacions de la revista de la 
festa major d’aquest ajuntament quan surtin fotografies del nou consistori hi siguin 
presents tan l’equip de govern com els regidors de l’oposició. 
 
Precs del grup municipal de PSC  
 
1.  La Sra. Romero demana que quan es facin declaracions als mitjans de comunicació 
sobre l’estat econòmic siguin curosos i no creïn alarmismes. 
 
Sr. Alamán intervé dient que convida a la Sra. Romero a l’Audiència Pública. També li 
diu que amb la liquidació del pressupost 2010 ha deixat un romanent de tresoreria de 
1,4 milions d’euros; que la Sra. Romero va agafar el govern amb més de 8 milions 
d’euros d’estalvi i que ha gastat més de 6 milions; que no generen l’ingrés pel que 
realment han gastat. Seguidament, exposa que ara tenen més de 2 milions negatius i 
que això suposa que per fer qualsevol cosa necessiten finançament aliè. Finalitza dient 
que ja explicaran en un altre moment en què s’han gastat aquests diners i que aquest 
any, amb el pressupost 2011, tindrem una càrrega financera d’un milió d’euros, 
aproximat.  
 
La Sra. Romero vol que consti en acta les conclusions de l´informe de la Interventora 
d’aquesta corporació. 

NÚM. INFORME: 23/2011   DATA: 28/07/11 

“EN CONCLUSIÓ 
 
L’expedient de la Liquidació del Pressupost de la Corporació, per l'exercici 2010, 
s’ajusta als preceptes legalment establerts tret el relatiu a la data de la seva 
confecció, ja que s’ha dut a terme més enllà de les dates previstes en la 
normativa vigent (art. 191.3 TRLHL).  
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La situació financera de la Corporació està sanejada ja que tant el Romanent per 
a despeses generals com l’Estalvi net són positius, així mateix, la ràtio de volum 
de deute es troba per sota del llindar màxim legalment establert.” 

 
Preguntes del grup municipal d’EC-FIC 
 
1.  La Sra. Martínez pregunta quantes juntes de govern de treball ha dut a terme 
aquest nou equip de govern, a dia d’avui? Ens poden lliurar les còpies de les actes? 
 
2.  La Sra. Martínez diu que són coneixedors per part de pares d’infants de la Draga, 
que hi ha una nova empresa que gestiona aquesta llar d’infants, demana:  quina és la 
nova empresa i quin criteri d’adjudicació s’ha seguit? s’ha solucionat el tema econòmic 
de pagaments indeguts del curs passat? 
 
3. La Sra. Martínez pregunta si l’hi poden dir quin és el import de les passeres de fusta 
al Torrent de Santa Maria? I qui assumeix el pagament d’aquestes passeres? 
 
4. La Sra. Martínez pregunta quin horari de treball té la regidora, Sra. Navarrete, al 
nostre Ajuntament? I qui és responsable que aquest horari es compleixi? El supervisa 
algú? 
 
5. La Sra. Martínez vol ser informada del decret  núm. 688  i a què fa referència? 
 
 
6. La Sra. Martínez diu que els veïns de Sta. Maria volen parlar amb l’Alcaldessa de la 
recent remodelació del parc d’aquest barri. A petició d’aquest veïns, pregunta: Per 
quan té prevista la reunió amb aquests veïns i amb els representats de l’associació de 
copropietaris de Sta. María? Finalment, sol·licita que se’ls informi de manera detallada 
sobre aquest assumpte al grup municipal EC-FIC. 
 
7.  La Sra. Martínez diu que tenen coneixement a través de les actes de la junta de 
govern de la signatura amb un empresa externa la redacció del projecte executiu de la 
biblioteca; assenyala que els grups d´ICV i el PPC havien dit públicament que la 
biblioteca no era necessària i que els projectes els havien de redactar els tècnics 
municipals, i pregunta: què ha canviat?. 
 
Preguntes del grup municipal de CIU  
 
1. La Sra. Cuadra vol saber quina ha estat la quantitat de diners estalviats amb la festa 
major? en què s’han estalviat aquests diners? 
 
2.  La Sra. Cuadra comenta que aquest estiu han vist moltes caravanes aparcades en 
la platja de la Mota i que això preocupava molt al Partit Popular mentre estava a 
l’oposició, i pregunta: ara que estan al govern no els preocupa? Es pensa fer alguna 
cosa de cara l’estiu vinent sobre aquest tema? 
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3. La Sra. Cuadra diu que els veïns de la Plaça Enxaneta li demanen si es podria fer 
alguna actuació ja que el terra és de sorra i que cada vegada que plou, la terra o la 
sorra els entra dins dels seus jardins.  
 
4. La Sra. Cuadra comenta que els comerciants del Carrer Mallorca també demanen si 
es podria fer un estudi o pensar em posar un aparcament de bicicletes ja que hi ha 
molta gent que s’adreça els seus comerços amb bicicleta i no tenen on desar-les.  
 
5. La Sra. Cuadra demana la neteja de la riera del darrera del cementiri, les plantes de 
les voreres del carrer de Mas Trader que estan envaint la calçada i la vorera i el 
Torrent de Mas Trader.  
 
6.  La Sra. Cuadra pregunta si es pot  instal·lar la figura del defensor del ciutadà? 
 
7.  La Sra. Cuadra pregunta quina és la periodicitat de les juntes de treball? 
 
8. La Sra. Cuadra pregunta quan es presentarà el Pla de mandat? 
 
9. La Sra. Cuadra pregunta si els arbres del Carrer Bardají tenen alguna malaltia? 
 
10. La Sra. Cuadra incideix també sobre la preocupació dels veïns del barri de Sta. 
María en relació a les obres al i pregunta: en quin moment estan aquestes 
negociacions? 
 
11. La Sra. Cuadra pregunta: saben si actualment funciona la Central Tèrmica? 
 
Preguntes del grup municipal del PSC 
 
1.  La Sra. Romero pregunta: quines són les mesures que ha previst el govern per no 
perdre la subvenció de la Diputació de Barcelona per posar en marxa el projecte “Pati 
Obert” i posar les  instal·lacions municipals a l’abast del infants del municipi sense fer 
noves inversions econòmiques o arribar inclús haver de fer subvencions? 
 
2.  La Sra. Romero pregunta per quant té previst l’Ajuntament incrementar el servei de 
neteja dels contenidors a la zona del nucli antic, Passeig de Vilanova, per evitar els 
problemes actuals de brutícies i males olors?  La Sra. Romero aclareix que aquestes 
són queixes de diferents veïns del municipi.  
 
3. La Sra. Romero pregunta si s’ha previst alguna intervenció especial per evitar les 
plagues de rates denunciades per diferents barris del poble, com poden ser les Salines 
o la Gaviota?  
 
4. La Sra. Romero pregunta, en relació a la celebració de la darrera festa de 
monòlegs: algú de l’organització coneixia els continguts dels monòlegs i va tenir en 
compte que eren per tots els públics, infants inclosos? Si no és coneixien els 
continguts, perquè no es van verificar per autoritzar? Aclareix que van haver veïns que 
no van considerar adients les paraules i els gestos utilitzats pels artistes i l’horari de la 
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celebració,  pel públic infantil. Al ser un contracte menor, com és que no es va mirar 
una empresa que fos de la població, de la comarca o inclús de Catalunya? 
 
5.  La Sra. Romero, en relació als mateixos acte,s pregunta sota quina responsabilitat i 
cobertura va actuar el personal voluntari adjunt de l’organització de festes? És va 
cobrir una assegurança d’accidents o responsabilitat civil per protegir la feina 
d’aquestes persones? 
 
6. La Sra. Romero pregunta per quin motiu no es va convidar el conjunt de  regidors i 
regidores de l’Ajuntament al darrer acte de presentació del finalització de les obres del 
nou clavegueram del sector marítim al conjunt de veïns i veïnes de la zona? La Sra. 
Romero aclareix dient que els hagués fet il·lusió assistir amb aquest acte.  
 
7.  La Sra. Romero pregunta si té previst el govern l’arranjament dels eucaliptus de la 
zona del dipòsit del pluvial del sector marítim, carrer de les Roses? I quines actuacions 
es pensen fer? 
 
8. La Sra. Romero pregunta si té previst l’Ajuntament de Cubelles establir alguna mena 
de relació contractual i/o econòmica sigui quin sigui amb *** a nivell d’ajut, 
col·laboració, assessorament o qualsevol altra directament amb ell o amb empreses 
amb ell relacionades?  
 
9.  La Sra. Romero pregunta, en relació a la presencia de l’Alcaldessa al darrer acte 
polític del PPC a Cubelles, amb la presència, entre d’altres, de ***, si va ser a nivell 
personal o a nivell constitucional?  
 
10. La Sra. Romero pregunta quines directrius han emès des de la regidoria de 
comunicació després de la suspensió “programa de debat polític Ràdio Cubelles”, que  
 
 
va ser eliminat abans de la seva primera emissió? La Sra. Romero aclareix que el dia 
12 li van passar un calendari, el dia 16 tenien que assistir i el dia 15 ho van anul·lar. 
Volien saber quines directrius s’han seguit? 
 
11.  La Sra. Romero pregunta si el departament de comunicació té previst alguna 
incorporació de nou personal dins d’aquesta àrea? Si és que si, quin és el perfil a 
incorporar? I com es procedirà a la seva contractació?  
 
12.  La Sra. Romero pregunta quina és la partida que s’ha imputat el cost de la 
elaboració del darrer programa de la  Festa Major? I quin ha estat el seu cost? 
 
13.  La Sra. Romero pregunta en quines partides s’han imputat les desviacions de 
pressupost previst per la celebració de la festa major petita i gran? Quin percentatge 
de reducció pot certificar el departament d’intervenció que ha existit entre els exercicis 
2010-2011, pels mateixos conceptes? 
 
14.  La Sra. Romero pregunta quin és el total del cost econòmic que va tenir els focs 
pirotècnics de les festes petita i gran de l’any 2010 i quina estat al 2011? 
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15.  La Sra. Romero vol saber si existeix certificació oficial de la secretària o la 
interventora municipal respecte l’afirmació pública que va fer l’alcaldessa dient que 
l’Ajuntament de Cubelles té un dèficit de 8.000.000€ aproximadament ? en que es 
basa oficialment aquesta afirmació,  si és que és certa? 
 
16.  La Sra. Romero pregunta si han rebut totes les entitats públiques les subvencions 
aprovades pel 2011? Se n’ha denegat cap? Quines han estat? 
 
17.  La Sra. Romero pregunta a quina partida i quin cost s’ha  imputat per l’adquisició 
de taules utilitzades en les darreres celebracions  municipals? 
 
18.  La Sra. Romero pregunta quantes comissions de govern ha realitzat el govern de 
la seva constitució i quantes reunions de comissió de treball s’han fet amb el mateix 
període? I quins són, si és possible saber-ho, els acords presos en les comissions de 
treball realitzades fins ara? 
 
19. La Sra. Romero pregunta en quines àrees concretes de l’actual organigrama de 
l’Ajuntament  pensa incrementar el nombre de personal actual el govern i amb base 
amb quins criteris? 
 
20.  La Sra. Romero vol saber amb quina data concreta, per quina quantitat econòmica 
exacta i amb inscripció i partida concreta s’ha executat oficialment l’aval bancari 
vinculant amb el projecte de construcció del complex mixt hoteler?   
 
21.   La Sra. Romero pregunta si el govern pensa ajornar el procés de redacció del 
projecte del Pla General? I de quina manera pot afectar aquest retard a l’obtenció de 
les subvencions aconseguides per  la seva elaboració? 
 
22.   La Sra. Romero pregunta quin és el criteri del govern, respecte els regidors i 
regidores respecte els que es té coneixement de la seva incompatibilitat personal amb  
el procés d’aprovació del Pla general per interessos directes i/o familiars? Pensa el 
govern encarregar els informes jurídics perceptius per esbrinar els nivells 
d’incompatibilitats de diversos dels seus membres amb el procés d’aprovació del Pla 
General? Deixarà l’alcaldia que els regidors i regidores immersors amb 
incompatibilitats participin directament en el procés d’aprovació del Pla General?  
 
23.   La Sra. Romero pregunta quin és el nombre exacte de persones afectades del 
impagament del PIRMI a Cubelles? I quines ajudes ha pres el govern municipal? 
 
24.   La Sra. Romero pregunta si ha rebut l’Ajuntament alguna nova notificació-
reclamació d’informació per part de la fiscalia en relació a la  denúncia amb l’anterior 
sistema de recaptació municipal? 
 
25.  La Sra. Romero pregunta quina serà la data que té previst presentar el govern 
l’anunciat del Pla de mandat per aquesta legislatura? 
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26.  La Sra. Romero vol saber amb quina data té previst presentar l’auditoria dels 
comptes municipals anunciada com a principal prioritat de gestió per aquesta 
legislatura? A quina empresa s’ha encarregat? I quin cost té, en el cas que s’hagués 
contractat? 
 
27.  La Sra. Romero diu que el departament d’obres i serveis anuncia amb les seves 
paraules a través de la premsa que s’estan donant les reparacions urgents en un 
termini de 7 dies. Explica en vers això que el carrer Lloret, núm. 7 va haver un accident 
fa més de dos mesos i que un cotxe va tirar un fanal enllumenat al terra i que ella va 
avisar a la policia local i van venir els de SECE però els cables d’electricitat estan 
despenjats. Això provoca que la tapa s’aixequi i vagi a parar al mig del vial provocant 
un perill públic.  La Sra. Romero demana que es tingui en compte. 
 
28.   La Sra. Romero pregunta quan es preveu re-sanejar el pas de vianants de la 
Tèrmica? Aclareix que aquesta zona ha quedat envaïda per la vegetació i que cauen 
trossos de formigó i que també està molt malament l’estat de les tanques, i que tot això 
suposa un grau de perillositat quan passen els trens. 
 
En aquests moments s’absenta la Sra. Boza. 
 
29.   La Sra. Romero pregunta en quina data té previst el govern iniciar la construcció 
del pas del Pont de l’autopista reclamat pel veïnat d’en Corral d’en Cona? I que costa 
com a projecte pressupostat?  
 
30.   La Sra. Romero pregunta quin és el programa de neteja de camins veïnals i 
accessos d’àrees habitades que té previst executar el govern municipal?  
 
31.    La Sra. Romero pregunta quins acords ha pres el govern amb el veïnat de la 
zona de les Salines per la retirada de les pilones que impedeixen l’accés rodat a la 
zona del futur port Port Esportiu ja que han rebut diferentes queixes de veïns d’aquella 
zona? La Sra. Romero aclareix que les pilones es van posar precisament perquè hi 
havia un requeriment del responsable del Ministeri. Voldrien saber si és possible a 
quins acords s’han arribat? 
 
32.   La Sra. Romero pregunta com té prevista la regidoria de Seguretat Ciutadana 
respondre a l’allau de denúncies per actes durant la darrera Festa Major? Té 
constància la regidoria del nombre de danys i denúncies realitzades, tan a vehicles 
com a mobiliari urbà? 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió la Sra. Boza. 
 
33.   La Sra. Romero pregunta quin és el termini de referència que el govern ha pres 
per contestar les instàncies presentades per les entitats veïnals i els partits polítics?  
 
34.  La Sra. Romero pregunta quina és la data prevista per l’inici de les obres de la 
primera fase del nucli antic, ja adjudicades i contractades? Es manté en aquest cas la 
dotació de la subvenció per aquest projecte, tot i el retard provocat pel govern? Quins 
canvis es pensen incloure per justificar el retard amb l’inici de les obres? La Sra. 
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Romero diu que s’estaven fent la setmana passada millores a les voreres i pregunta: 
per què no es posen aquestes voreres amb un altre lloc? Quin és el motiu de fer les 
voreres ara? 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Pineda. 
 
35.  La Sra. Romero vol saber quins canvis justifiquen l’ajornament de les obres 
d’ampliació del cementiri municipal? Corre perill amb aquest cas, la subvenció 
aconseguida per aquest projecte a causa del retard? 
 
36.  La Sra. Romero pregunta si pensa canviar el govern el programa constructiu i 
d’usos del projecte de construcció de la Sala Polivalent, annex al Charlie Rivel? I si és 
així, quins canvis hi pensen incloure?  
 
37.   La Sra. Romero pregunta quines són les mesures preses pel govern per complir 
el compromís electoral de la gratuïtat del llibres de text per aquest curs escolar a 
Cubelles? Quina partida econòmica pensa el govern destinar amb aquest fi? 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Pineda. 
 
38.   La Sra. Romero vol saber quines són les mesures concretes que ha pres el 
govern per garantir el compromís del menjar a domicili de les persones grans a 
Cubelles? Quina partida econòmica pensa el govern destinar amb aquest fi? 
 
39.   La Sra. Romero  pregunta quins acords ha pres fins avui el govern amb les 
diferents entitats veïnals del municipi per tenir-les previstes amb el pressupost 
municipal i atendre les demandes ciutadanes? 
 
40.    La Sra. Romero pregunta si pensa respectar el govern els acords assolits  per 
l’ajuntament anterior amb les diferents entitats veïnals del municipi o els pensa 
canviar?  
 
41.    La Sra. Romero  vol saber per quin motiu el govern va anunciar l’aprovació del 
pressupost 2011 al setembre a la ràdio i inclús el 2012 a l’octubre, i ara sembla que 
això no és cert? Quines són les causes que han provocat el retard amb l’aprovació 
d’aquests pressupostos?  
 
42.    La Sra. Romero pregunta quines són les mesures que ha plantejat el nou govern 
per a regularitzar la situació de les instal·lacions esportives municipals ubicades al 
camp de futbol municipal i adequar-les totes elles a la normativa actual, incloses les 
instal·lacions socials?    
 
43.   La Sra. Romero vol saber com pensa el govern mantenir els treballs de realització 
del programa de  dinamització i enfortiment del teixit associatiu de Cubelles, ja iniciats?  
 
44.    La Sra. Romero pregunta com pensa el govern mantenir els treballs de la 
realització del programa d’elaboració del Pla estratègic de Participació ciutadana, ja 
iniciats? 
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45.    La Sra. Romero vol saber quina previsió té el govern per la realització i aprovació 
del projecte d’urbanització de la zona de les Estoreres?  
 
 46.   La Sra. Romero  pregunta quina partida pressupostaria preveu destinar el govern 
a la rehabilitació dels espais emblemàtics com els safareigs municipals o l’edifici 
municipal l’Aliança? 
 
No havent-hi més assumptes per fer constar, l’ Alcaldessa presidenta aixeca la sessió, 
quan són les 20:55 hores.      
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

          ANNEX 
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA SALA DE LO 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO SECCIÓN QUINTA 

 
Via Laietana, 56, 3a planta - 08003 Barcelona 
93 344 00 50 
RECURSO ORDINARIO (Ley 1998) Nº: 485/2006-E 
Parte actora: FELICIANO S. L.. 
Representante de la parte actora: JORGE BELSA COLINA 
Parte demandada: DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT (ANTES 
DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ) 
Representante de la parte demandada: LLETRAT/DA DE LA 
GENERALITAT 
 
AUTO 
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ILMOS. SRES.: 
Presidente: 
D. Joaquín José Ortiz Blasco 
Magistrados: 
D. Alberto Andrés Pereira 
D. Juan Fernando Horcajada Moya 
D. Miguel Hernández Serna 
Barcelona, a 28 de julio de 2011. 
Dada cuenta; lo precedente únase; y, 
 
ANTECEDENTES DE HECHO 
 
ÚNICO.- Por providencia dictada el 22 de junio de 2011, se acordó, con carácter 
previo a la resolución de las cuestiones suscitadas por la representación de la parte 
actora en el presente incidente, conocer el estado en que se halla la ejecución de la 
sentencia dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo 
del Tribunal Supremo, en fecha 9 de diciembre de 2010, para lo cual, se requirió 
directamente ala Consejera de Enseñanza de la Generalidad de Cataluña para que, en 
el improrrogable plazo de diez días, informara de las concretas medidas adoptadas 
para su cumplimiento, habiendo evacuado el requerimiento mediante escrito -y 
documentación adjunta- presentado en fecha 13 de julio de 2011, con el resultado que 
obra en las actuaciones. Siendo Ponente el Ilmo. Sr. D. JOAQUIN JOSÉ ORTIZ 
BLASCO, Magistrado de esta Sala. 
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
PRIMERO.- En el presente incidente de ejecución de la sentencia dictada por la 
Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, en fecha 9 de 
diciembre de 2010, éste Tribunal, en providencia dictada el 22 de junio de 2011, 
acordó, con carácter previo a la resolución de las cuestiones suscitadas por la 
representación de la parte actora, conocer el estado de ejecución de la misma para lo 
cual requirió directamente a la Consejera de Enseñanza de la Generalidad de 
Cataluña para que, en el improrrogable plazo de diez días, informara de las concretas 
medidas adoptadas para su cumplimiento. 
 
SEGUNDO.- En fecha 13 de julio de 2011, se registró en la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, un escrito suscrito por la 
Consejera de Enseñanza de la Generalidad de Cataluña, en el que, tras realizar 
diversas consideraciones, con aportación de datos estadísticos acerca del modelo 
lingüístico de enseñanza en Cataluña, y la utilización de las lenguas catalana y 
castellana, concluía que para poder garantizar la exigencia legal del pleno dominio de 
las dos lenguas oficiales catalana y castellana al finalizar la enseñanza obligatòria es 
necesario continuar con el actual modelo educativo, no permitiendo el estado de 
normalización lingüística de la sociedad catalana el cambio del modelo educativo 
actual si se quieren garantizar los mismos resultados que en la actualidad.   
 
TERCERO.- El citado escrito resulta insuficiente para considerar complida la 
declaración contenida en el fallo de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, de 
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que “el castellano se utilice también como lengua vehicular en el sistema educativo de 
la Comunidad Autónoma de Cataluña, y en consecuencia y para ello la Generalidad 
deberá adoptar cuantas medidas sean precisas para adaptar su sistema de enseñanza 
a la nueva situación creada por la declaración de la Sentencia 31/2010 del Tribunal 
Constitucional que considera también al castellano como lengua vehicular de la 
enseñanza en Cataluña junto con el catalán”, sirviendo de pauta para ello las 
consideraciones que se hacen por el Alto Tribunal en el Fundamento de Derecho 
Séptimo, cuando dice:  
 
“Y para ello y de acuerdo con lo hasta aquí expresado procede estimar el recurso 
contencioso administrativo en su momento interpuesto, y declarar el derecho del 
recurrente a que el castellano se utilice como llengua vehicular en el sistema educativo 
de la Comunidad Autónoma de Cataluña en la proporción que proceda dado el estado 
de normalización lingüística alcanzado por la sociedad catalana, de modo que el 
mismo no quede reducido en su uso al de objeto de estudio de una asignatura más, 
sino que se haga efectiva su utilización como lengua docente y vehicular en la 
enseñanza.  
 
Esta declaración abre un interrogante acerca de cuál deba ser la proporción en la que 
se incorpore el castellano como lengua vehicular al sistema de enseñanza en 
Cataluña. La determinación de la misma y su puesta en práctica corresponde 
acordarla a la Generalidad de Cataluña, de modo que si el Gobierno de la misma 
creyese que el objetivo de normalización lingüística estuviera ya conseguido, ambas 
lenguas cooficiales deberían ser vehiculares en la misma proporción y si, por el 
contrario, se estimase la existencia aún de un déficit en ese proceso de normalización 
en detrimento de la lengua propia de Cataluña, se debería otorgar al catalán un trato 
diferenciado sobre el castellano en una proporción razonable, que, sin embargo, no 
haga ilusoria o simplemente constituya un artificio de mera apariencia en la obligada 
utilización del castellano como lengua vehicular.  
 
Trato de favor que debería se  transitorio hasta tanto se obtenga el objetivo de 
normalización que constituye el modelo de conjunción lingüística o de bilingüismo 
integral que constituye el modelo constitucional que garantiza el principio de lealtad 
constitucional entre Administraciones Públicas y que de acordarse deberá estar 
suficientemente motivado  En consecuencia y para ello la Generalidad deberá adoptar 
cuantas medidas sean precisas para adaptar su sistema de enseñanza a la nueva 
situación creada por la declaración de la Sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional 
que considera también al castellano como lengua vehicular de la enseñanza en 
Cataluña junto con el catalán.”   
 
CUARTO.- Dada la complejidad que para la Administración de la Generalidad puede 
suponer el estricto cumplimiento de lo dispuesto por el Tribunal Supremo en la 
sentencia de constante referencia, en cuanto afecta a un ámbito especialmente 
sensible de la sociedad catalana como es el modelo educativo, este Tribunal, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa, acuerda establecer el plazo máxino de dos 
meses para que por la Consejera de Enseñanza de la Generalidad de Cataluña se 
adopten cuantas medidas estime precisas “para adaptar su sistema de enseñanza a la 
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nueva situación creada por la declaración de la Sentencia 31/2010 del Tribunal 
Constitucional que considera también al castellano como lengua vehicular de la 
enseñanza en Cataluña junto con el catalán”, debiendo, transcurrido el referido plazo, 
informar al Tribunal de las adoptadas, con las consecuencias legales que su 
incumplimiento puede suponer en los términos del artículo 112 de la Ley 
Jurisdiccional.  
 
VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,   
 
PARTE DISPOSITIVA 
 
LA SALA ACUERDA: 
 
1º.- Establecer el plazo máxino de dos meses para que por la Consejera de 
Enseñanza de la Generalidad de Cataluña se adopten cuantas medidas estime 
precisas “para adaptar el sistema de enseñanza a la nueva situación creada por la 
declaración de la Sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional que considera también 
al castellano como llengua vehicular de al enseñanza en Cataluña junto con el 
catalán”, debiendo, transcurrido el referido plazo, informar al Tribunal de las 
adoptadas, con las consecuencias legales que su incumplimiento puede suponer en 
los términos del artículo 112 de la Ley Jurisdiccional. Contra esta resolución cabe 
interponer recurso de reposición ante este Tribunal, en el plazo de CINCO días a 
contar desde el siguiente a su notificación expresando la infracción en que la 
resolución hubiere incurrido a juicio del recurrente. Si no se cumplieren los requisitos 
establecidos, se inadmitirá, mediante providencia no susceptible de recurso.  
 
Conforme a lo dispuesto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la LOPJ, para la 
interposición del recurso de reposición, deberá constituirse un depósito de 25,00 
euros, en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este órgano judicial, abierta en 
el BANESTO, Cuenta expediente nº ....., debiendo indicar en el campo concepto, la 
indicación "recurso" seguida del Código: 20 "Contencioso-reposición". Si el ingreso se 
hace mediante transferencia bancaria el importe se remitirá a la Cuenta número: .....  
 
 
indicando en el "concepto" el nº de cuenta del expediente referido (16 dígitos). Quedan 
exentos de su abono, en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades 
Autónomas, las Entidades Locales y los Organismos Autónomos dependientes, 
debiéndose acreditar, en su caso, la concesión de asistencia jurídica gratuita. Así lo 
acuerdan y firman los Ilmos. Sres. Magistrados anotados al margen. Doy fe.  
 


