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EXTRACTE DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE 15 DE MAIG DE 
2012 ADAPTADA A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 DE DESEMBRE, DE 
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD). 
 
A Cubelles, el dia 15 de maig, a les 19:04 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. Rosa Montserrat Fonoll Ventura, 1a Tinenta d’alcalde 
  
-  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 Écija Albalate, regidor del Grup Municipal Socialista 
 
-  Sra. Noemí Cuadra Soriano, regidora de Convergència i Unió 
 
- Sr. Antoni Miquel Lara Torres, regidor de Convergència i Unió 
 
-  Sra. Ana Maria Martínez Gallemí, regidora d’Entesa per Cubelles-FIC 
 
Actua com a secretària la Sra. Carme López-Feliu i Font, Secretària General de la 
Corporació. 
 
Hi assisteix també, la Sra. Rosa M. Almirall i Domènech, Interventora de la Corporació. 
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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 20 DE MARÇ DE 2012 
 
La Sra. Martínez comenta que a la pàgina núm. 28, 2n paràgraf, diu: “La Sra. 
Alcaldessa-presidenta no diu mentires i que només faltaria que els grups de l’oposició 
votessin en contra” i hauria de posar: “La Sra. Alcaldessa-presidenta diu literalment: 
“Només faltaria que votéssiu en contra perquè jo diria que per la porta ja no sortiu”. 
 
La Sra. Martínez explica que en la pàgina núm. 43, en la intervenció literal de la Sra. 
Alcaldessa-presidenta, aclareix que no van abandonar el Ple i demana que es rectifiqui 
aquest paràgraf.  
 
El Sr. Lara aclareix que en la pàgina núm. 43, en la intervenció literal de la Sra. 
Alcaldessa-presidenta, vol que consti que ell si que va demanar la paraula però que en 
la gravació no s’escoltarà res, ja que el seu micròfon estava tancat. Afegeix que ho 
demanarà en el punt de l’ordre del dia destinat a  precs i preguntes.  
 
La Sra. Romero demana que a la pàgina núm. 37, 4t paràgraf s’ha de deixar tot igual 
però s’ha d’afegir: “No obstant, el nostre grup anirà a la vaga” quedant redactat el 
paràgraf de la següent manera: “A continuació, la Sra. Romero explica que són els 
treballadors els que estan patint aquesta reforma laboral, i diu no voler entrar en 
profunditat en aquest tema, ja que es podria crear un debat inadequat entre el grup 
polític del PSC i del PPC. Conclou dient que no obstant, el seu grup anirà a la vaga”. 
 
La Sra. Romero demana que en la pàgina núm. 43, consti que la Sra. Romero, el Sr. 
Grau, el Sr. Écija i la Sra. Martínez no s’absenten de la sala sinó que s’aixequen abans 
de la votació, és a dir que és van abstenir de la votació de l’últim punt.  La Sra. 
Romero en relació a aquest aclariment diu de forma literal: “...En cap moment ens vam 
absentar de la sala...Ens vam abstenir de la votació i estàvem en aquesta sala i això 
volem que consti literal perquè entenem que, si no, faltaríem a la veritat”.  
 
Seguidament, diu que a la pàgina núm. 43, en la intervenció literal de la Sra. 
Alcaldessa-presidenta, el Sr. Lara va demanar la paraula i que la Sra. Alcaldessa-
presidenta va indicar que s’enviés els precs i preguntes per escrit mitjançant registre 
d’entrada, encara que a l’haver un problema de micròfons no es va poder escoltar. 
Conclou dient que el seu grup votarà en contra de l’aprovació de l’acta del dia 20 de 
març de 2012 fins que no es modifiquin aquests aspectes i pregunta: “Les esmenes 
s’incorporaran com a part de l’acta o quedaran com un annex?”, i proposa deixar 
aquesta aprovació sobre la taula.  
 
A continuació, la Sra. Alcaldessa-presidenta manifesta que totes les esmenes es 
recolliran i s’investigaran.  
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El Sr. Grau aclareix que en la pàgina núm. 28, 5è paràgraf  vol que s’afegeixi: “una 
mostra o exemple d’aquest debat entre partits polítics” quedant redactat el paràgraf de 
la següent manera el paràgraf: “A continuació, el Sr. Grau proposa, en primer lloc, 
decidir si es fa un segon pavelló o una piscina coberta, i la segona opció –diu- seria 
mantenir l’aposta de la piscina coberta dintre del recinte esportiu o en el lloc que hi ha 
la sala multiusos com una mostra o exemple de debat entre partits polítics”. Conclou 
demanant  la possibilitat que aquest acta quedés sobre la taula. ”.  
 
Es sotmet a votació l’acta, i s’aprova per 11 vots a favor (4 d’ICV-EUA, 4 d´UC-
Reagrupament, 3 del PPC), 6 vots en contra (3 del PSC, 2 de CIU i 1 d´EC-FIC) i cap 
abstenció. 
 
II. PART INFORMATIVA 
 
2.-  INFORMACIONS DE PRESIDÈNCIA 
 
2.1.- Informe trimestral de Tresoreria, 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 qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials. La conclusió és que el nombre de factures comercials 
pendents a 31 de març de 2012 en les quals s’està incomplint el termini legal de 
pagament és de 230 factures per un import total de 489.625,00 €. Recorda que el 
primer ple al qual aquest govern va començar a donar aquesta informació hi havia 518 
factures amb un import de 1.716.636,00 €. Per tant, des de la presidència d’aquesta 
Corporació volen felicitar, a l’àrea d’Hisenda Local i el seu regidor, el Sr. Alamán, la 
seva tasca.  
 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats.  
 
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 següents Decrets de l’Alcaldia núm. 1089 i 1090 de 2011 i núm. 116 a 
254 de 2012 de la legislatura 2011-2015. 
 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats.  
 
4.-  DONAR COMPTE DELS TEMES DE PERSONAL 
 
De conformitat amb allò que disposa l’article 21.1 h) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, i l’article 291 del Decret legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril pel qual s’aprova la Llei municipal i de règim local de Catalunya, es dóna 
compte al Ple de l’adopció del Decret de l’Alcaldia núm.90/2012  pel qual es resolen 
temes de personal. 

 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats.  
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III. PART RESOLUTIVA 
 
ALCALDIA/PRESIDÈNCIA  
 
5.- RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 138/2012, DE 
15 DE MARÇ, PEL QUAL ES DESIGNA REPRESENTANT MUNICIPAL AL SR. 
XAVIER BARAZA SÁNCHEZ EN LA COMISSIÓ DE SELECCIÓ DEL DIRECTOR/A 
DELS CENTRES EDUCATIUS DEPENDENTS DEL DEPARTAMENT 
D’ENSENYAMENT 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de data 8 de maig de 2012, es 
proposa al Ple Municipal l’adopció del següent: 
 

ACORD 
 

Primer. Ratificar el Decret de l’Alcaldia núm. 138/2012,  de 15 de març, següent:  
 
“El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya aprova la Resolució 
ENS/30/2012, de 12 de gener, per la qual es convoca concurs de mèrits per 
seleccionar el director o directora dels Centres Educatius dependents del Departament 
d'Ensenyament 
 
Els Serveis Territorials a Barcelona Comarques del Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya, mitjançant l’escrit de data 5 de març enviat per correu 
electrònic en data 14 de març que aquest Ajuntament comuniqui la persona designada 
com a representant de l’Administració local a la comissió de selecció del director/a dels 
centres públics. 
 
El Sr. Xavier Baraza Sánchez és el regidor de la Regidoria d’Emprenedoria i de la 
Regidoria d’Ensenyament. 
 
Per tot això,  

HE RESOLT: 
 
Primer.- Designar representant municipal al Sr. Xavier Baraza Sánchez en la comissió 
de selecció del director/a dels centres educatius dependents del Departament 
d’Ensenyament. 
 
Segon.- Notificar aquesta resolució al regidor designat, als Serveis Territorials a 
Barcelona Comarques i a la Regidoria d’Ensenyament. 
 
Tercer.- Ratificar aquest nomenament en el proper Ple de la corporació. 
 
Es sotmet a votació la proposta, que s’aprova per 11 vots a favor (4 d’ICV-EUA, 4 
d´UC-Reagrupament, 3 del PPC), cap vot en contra i 6 abstencions (3 del PSC, 2 de 
CIU i 1 d´EC-FIC). 
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6.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ DEL DIA 
D’EUROPA 2012 DEL CONSELL CATALÀ DEL MOVIMENT EUROPEU 
 
Amb l’entrada en vigor del Tractat de Lisboa, la Unió Europea es dotava del marc 
institucional i dels mètodes de treball necessaris per encarar amb èxit els importants 
reptes dels propers anys. No obstant això, l’actual crisi econòmica i financera ha fet 
que els diferents governs dels estats membres i les institucions europees s’hagin vist 
obligats a adoptar mesures que ultrapassen el Tractat de Lisboa, a fi d’aconseguir una 
major coordinació de les polítiques econòmiques i financeres i de millorar la 
governança amb l’ampliació de la Unió Europea i el fet de ser part d’un món global. 
 
Aquest 2012 coincideix amb els primers 10 anys de l’entrada de l’euro (2002-2012), 
una moneda comuna compartida primer per dotze estats i actualment, per disset. I si 
alguna cosa hem de constatar és que, malgrat els problemes recents en les finances 
mundials, la moneda única es manté forta. 
 
Altrament, s’ha anant fent realitat l’adhesió de la República de Croàcia, que culminarà 
l’any 2013, la primera adhesió després de les de Romania i Bulgària, amb què passa a 
ser ja l’Europa dels 28 estats membres. S’ha de tenir en compte també que altres 
països truquen a la porta de la institució comunitària, com ara Islàndia, Montenegro, 
Macedònia, Turquia i Sèrbia. 
 
L’any 2012 va ser declarat l’Any Europeu de l’Envelliment Actiu i de la Solidaritat 
Intergeneracional. Per una banda, serà un reconeixement al món de la gent gran, un 
sector que és molt important en la societat actual i que ho serà encara més en el futur. 
Es promourà un envelliment actiu que a la vegada sigui útil per a la comunitat i per als 
individus, ja que l’envelliment actiu, tal com es concep avui, comporta dimensions de 
salut, vida independent, integració i participació, alhora que es converteix en un 
envelliment productiu. I, paral·lelament, fem un plantejament de solidaritat entre les 
diverses generacions que coexisteixen en la societat europea, amb la finalitat de trobar 
un equilibri i una cohesió social essencials per mantenir el model europeu de benestar 
i el nivell de vida aconseguits durant els darrers decennis. 
 
No hem d’oblidar que ens trobem davant de reptes transcendentals com el canvi 
climàtic, l’esgotament del model energètic actual, els problemes de sostenibilitat del 
model social, la pèrdua de pes polític i econòmic davant les potències emergents en 
l’escenari internacional o el paper que pertoca a Europa com a actor global, com per 
exemple, entorn del que s’ha de fer davant l’anomenada primavera àrab i les seves 
conseqüències. Reptes que caldrà resoldre amb certa rapidesa per no perdre 
definitivament un tren que gairebé se’ns escapa; reptes que requereixen cada cop més 
unitat i voluntat política per dur a terme l’esforç coordinat de les institucions 
comunitàries i dels estats membres de la UE, i dels seus municipis i regions, així com 
també dels agents socials i del conjunt de la societat civil europea. 
 
No obstant les dificultats i les desavinences puntuals, Europa ha de tenir la ferma 
voluntat de buscar de forma conjunta solucions als problemes. És en aquest context 
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que la Unió Europea va aprovar l’estratègia socioeconòmica EUROPA 2020 per a un 
creixement intel·ligent, sostenible i integrador, i està a punt d’introduir canvis en els 
tractats i el funcionament de les institucions europees, per tal d’assolir un grau més alt 
d’eficàcia i determinació política. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de data 8 de maig de 2012, es 
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents:  
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar l’adhesió a la declaració del Consell Català del Moviment Europeu 
del següent tenor literal: 
 

1. Reconeixem que la pertinença a la Unió Europea ens ha ajudat a transformar la 
nostra societat de manera positiva, ens ha permès modernitzar les nostres 
infraestructures, els nostres equipaments, els nostres pobles i ciutats i ens ha situat 
en l’escenari internacional. 
 
2. Volem dedicar aquest 2012 una especial atenció a un envelliment actiu que 
alhora sigui productiu per a l’individu i per a la societat, i una solidaritat entre les 
diferents generacions europees que ens han d’aportar un equilibri de cohesió social 
i benestar per a tothom. 
 
3. L’estratègia socioeconòmica EUROPA 2020 i les reformes anunciades han de 
servir fonamentalment perquè la Unió Europea trobi solucions basades en el 
consens social i polític per avançar en un model de desenvolupament més 
intel·ligent, sostenible i integrador socialment. 
 
4. Hem d’impulsar la promoció d’una economia basada en el coneixement i la 
innovació, que són cabdals per garantir el nostre creixement, i hem d’incrementar la 
cooperació pública-privada i la responsabilitat social de les empreses. 
 
5. Hem d’avançar vers una política energètica comuna a l’interior de la Unió i 
projectada a l’exterior. Una política energètica eficient pel que fa al consum 
sostenible, pel que fa al cost i com a part de la lluita contra el canvi climàtic, que 
tingui cura i respecte pels recursos naturals. 
 
6. Hem de compartir els valors de solidaritat, justícia i inclusió social, que són propis 
de la societat democràtica europea, i aplicar-los a la nostra comunitat. Ens hem de 
comprometre des de tots els àmbits de responsabilitat a lluitar més eficaçment 
contra la pobresa i l’exclusió social, que creix de manera alarmant dins la població 
de la Unió Europea. 
 
7. Cal oferir una educació i una formació al llarg de la vida així com unes 
capacitacions adequades als reptes del nou model econòmic que implica la 
globalització i la societat de la informació. Així mateix, hauríem de garantir un nou 
model social europeu més just i equitatiu, que ens permeti lluitar contra l’increment 
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de l’atur a la Unió Europea, sobretot el juvenil, i aconseguir crear més i millors llocs 
de treball amb l’objectiu d’aconseguir una millor cohesió social en el territori. 
 
8. Hem de desenvolupar amb més rapidesa el potencial que encara té el Tractat de 
Lisboa, i prendre les decisions que calguin a fi de passar a una Europa més 
democràtica, propera, transparent, amb unes institucions més travades, sòlides i 
eficients, i a fi de reforçar el lideratge de la Unió Europea, tant en l’àmbit interior 
com amb la resta del món. 
 
9. Hem de tenir una política exterior de la Unió Europea més clara i conjunta davant 
la comunitat internacional i actuar d’una manera més eficaç davant els conflictes, 
per la qual cosa és necessari desenvolupar el servei diplomàtic europeu de forma 
ràpida, efectiva i amb credibilitat. 
 
10. Hem de treballar per construir una ciutadania europea forta, que comparteixi 
valors, drets i deures vinculats al projecte comú, ja que aquesta serà la millor 
garantia per al manteniment de la identitat pròpia com a europeus i per al nostre 
futur com a comunitat.” 

 
Segon.- Notificar-ho al Consell Català del Moviment Europeu. 
 
La Sra. Alcaldessa-presidenta explica la proposta i destaca que aquests últims quinze 
dies, fins el dia 9 de maig, s’ha estat celebrant el dia d’Europa. Afegeix que és la 
primera vegada que s’ha posat la bandera d’Europa al balcó de l’Ajuntament de 
Cubelles; que es va fer l’obertura de la declaració del dia d’Europa sobre l’Envelliment 
Actiu i de la Solidaritat Intergeneracional i que per tant, van fer acollida de tots els 
municipis de Catalunya que van voler assistir-hi. Diu que s’està complint l’estratègia 
socioeconòmica EUROPEA 2020 i que des de la Federació de Municipis de Catalunya 
i l’Associació Catalana de Municipis han donat suport a aquesta adhesió a la 
declaració del dia d’Europa 2012 del Consell Català del Moviment Europeu.   
 
Es sotmet a votació la proposta, que s’aprova per la unanimitat dels membres de la 
Corporació.  
 
REGIDORIA D’HISENDA LOCAL  
 
7.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE DIVERSES 
ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCICI 2012 I SEGÜENTS 
 
El RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a la 
imposició i ordenació de les Ordenances Fiscals reguladores dels tributs locals. En 
concret, l’article 16.1 del text legal esmentat determina que els acords de modificació 
de les Ordenances hauran de contenir la nova redacció de les normes afectades i les 
dates de la seva aprovació i de l’inici de la seva aplicació.  
 
Atesa la delegació de competències d’acord amb el decret núm. 610/2011, de data 28 
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de juny, dictat per l’Alcaldia. 
 
Atès que s’ha presentat una  proposta del Regidor d’Esports i Joventut de data 8 de 
maig en la qual sol·licita modificació de la Ordenança Fiscal núm. 16, reguladora de la 
taxa per la prestació de serveis a les instal·lacions esportives municipals i altres 
serveis anàlegs per tal de millorar el redactat de l’article 6.4 A) i B), i es modifiquen els 
valors dels cursets que continuen realitzant-se, eliminant els cursets de 2 dies, 4 dies i 
2 mesos. 
 
Atès que s’ha presentat una proposta de la Regidora de Comunicació i Premsa de 
data 3 de maig en la qual sol·licita la modificació de la Ordenança fiscal núm. 22 
reguladora de la taxa per publicitat en els mitjans de comunicació municipals relativa a 
la publicació d’anuncis a la revista així com de la inserció de falques publicitàries a la 
radio, tot eliminant l’apartat relatiu als patrocinis. 
 
Vistos els informes de Secretaria núm. 07/12 de data 8 de maig, i d’Intervenció núm. 
05/12 de data 08 de maig. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de data 8 de maig de 2012, es 
proposa al Ple l’adopció dels següents:  
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de les ordenances següents: 
 
A) Ordenança Fiscal núm. 16, reguladora de la taxa per prestació de serveis a les 
instal·lacions esportives municipals i altres serveis anàlegs. 
 
Article 6è. Quota tributària   
 

4.- PISCINA MUNICIPAL 
A) EMPADRONATS 
 

Tipus 
d’entrada 

Fins a 
24 mesos 
complerts 

De 2 anys i 1 dia a 
10 anys complerts 

De 10 anys i 1 
dia en endavant 

Jubilats/ades 

Feiners Festius Feiners Festius Feiners Festius 

Puntual Gratuït 1,50 2,25 2,35 3,10 1,20 1,40 

Abonament 
10 banys 

Gratuït 11,50 17,00 19,60 26,90 9,45 10,55 

 
B) NO EMPADRONATS 

 
 

Tipus 
d’entrada 

Fins a 
24 mesos 
complerts 

De 2 anys i 1 dia a 
10 anys complerts 

De 10 anys i 1 
dia en endavant 

Jubilats/ades 

Feiners Festius Feiners Festius Feiners Festius 
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Puntual Gratuït 1,50 2,35 3,10 4,60 2,35 2,80 

Abonament 
10 banys 

Gratuït 11,50 19,60 27,00 42,75 19,60 24,30 

 
C) CURSETS DE NATACIÓ 
 
Temporada d’estiu 
 
Sessions de 45 minuts de durada, per a grups de nens i nenes de 6 a 12 anys amb 
monitor/a. 
 
Durada de: 2 setmanes..................................6 classes.............................. 70€ 
  1 mes ........................................12 classes ...........................135€ 
   
 
Els cursos de natació s’impartiran en grups de fins un màxim de 5 participants. 
 
Els imports de les anteriors taxes s’entenen per participant. 
 
 
B) Ordenança Fiscal núm. 22, reguladora de la taxa per publicitat en els mitjans 
de comunicació municipals. 
 
Article 7è. Tarifes   
 
Butlletí municipal 
 

 Contraportada:    500,00 € 

 Interior portada/contra:  250,00 € 

 Pàgina interior:   225,00 € 

 Peu de pàgina:   100,00 € 

 Mòduls:      60,00 € 
 
Descomptes: 

- 15% per 6 números 

- 5% per 3 números 

- En cas d’empreses noves i aniversaris (dècades) per la contractació d’una 
pàgina interior durant 3 sortides el descompte seria del 10%. 

La producció dels anuncis anirà a càrrec de l’anunciant. 
El butlletí municipal només admetrà publicitat de caràcter comercial i/o empresarial. 
 
Ràdio Cubelles 
 

 Emissió falca de 20”   7,50€ 

 Emissió falca de 30”   8,40€ 

 Emissió cada segon més  0,34€ 
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 Gravació falca (primera edició):  gratuïta  

 Gravació falca (segons edició): 1 veu: 15€ 
2 veus: 25€ 

Descomptes: 
Contracte més de 6 mesos: 25% de descompte 
Empreses noves i que celebrin el seu aniversari (dècades):15 falques + descompte 
Per acollir-se als descomptes s’ha de fer una inserció mínima de 4 cops setmanals 
cada falca. 
 
Segon.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona aquest acord provisional durant el termini de trenta dies 
hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el 
BOP. Així com en un dels diaris dels de major difusió de la província. 
 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès 
directe, en els termes previstos en l’article 18 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, podran examinar 
l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el 
període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords 
adoptats es consideraran definitivament aprovats. 
 
Tercer.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província els acords definitius que, un cop 
transcorregut el període d’exposició pública, procedeixi adoptar, així com el text 
íntegre dels articles modificats de les Ordenances Fiscals corresponents. 
 
Quart.- Trametre al Departament de Governació de la Generalitat, els acords de 
modificació d’Ordenances Fiscals reguladores dels tributs municipals, un cop s’hagin 
aprovat definitivament, de conformitat amb allò que preveu l’art. 2) del Decret 94/1995, 
de 21 de febrer, d’assignació de funcions en matèria d’hisendes locals als 
Departaments de Governació i d’Economia i Finances. 
 
El Sr. Alamán explica la proposta i destaca que l’Ajuntament de Cubelles està millorant 
els fraccionaments pel pagament d’impostos, tal i com estableix la Diputació de 
Barcelona i que aquest govern busca l’eficiència i l’eficàcia en la prestació dels serveis.  
 
A continuació, el Sr. Alamán fa referència a unes informacions fetes pels regidors del 
grup municipal del PSC, a través del Diari de Vilanova i Ràdio Cubelles, i indica que 
les  finances deixades pel grup municipal del PSC eren d’accelerat endeutament, com 
va quedar – diu – clar a l´audiència pública; que es va deixar un deute amb proveïdors  
de 931.179,51€, mentre que a data d’aquest ple el deute amb proveïdors és de 
38.010,56 € , i que ara hi ha solvència suficient per no haver de presentar un Pla 
d’ajust. Seguidament, demana al grup municipal del PSC que en aquests difícils 
moments econòmics pels ciutadans i les administracions abandonin la demagògia i el 
populisme; assenyala que la ciutadania té les portes obertes per consultar la 
documentació oficial respecte de les dades que dóna, i conclou dient que aquestes 
dues taxes que avui es porten a modificació busquen l’eficàcia i l’eficiència en la gestió 
municipal.    
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La Sra. Martínez diu que en la comissió informativa van demanar que s’adjuntés el que 
representava, amb percentatge, la diferència que hi ha entre la taxa actual i la que avui 
es porta a modificació.  
 
El Sr. Alamán respon que no s’ha fet el càlcul però que no hi ha diferència.   
 
La Sra. Alcaldessa explica que la quota tributària de la piscina municipal és la mateixa 
de sempre, que no ha variat ni la dels empadronats ni la dels no empadronats, i que 
només és un tema de nomenclàtor.  
 
El Sr. Écija diu que el Sr. Alamán continua manipulant; seguidament, es transcriuen les 
seves paraules de manera literal, a petició del Sr. Alamán: “...Sigue hablando del gran 
endeudamiento, algo más de 6 millones de euros y sigue obviando que en esos 
momentos había 8 millones de euros en imposiciones a plazo fijo en los diferentes 
bancos y cajas de este municipio. Usted ese dato lo sigue obviando, lo sigue ocultando 
y manipulando… Un endeudamiento de más de 6 millones… Son datos objetivos que 
están en la liquidación que siempre hemos hablado; la del 2010… Y sigue insistiendo 
que ustedes han saneado… Recibieron unas cuentas muy saneadas… Su 
presupuesto del 2011 no aporta nada a las arcas”. 
 
Seguidament, el Sr. Alamán pregunta al Sr. Écija: “Cuando se tomó la legislatura en el 
2007 era “0”, Usted incluyó lo de los proveedores y acreedores comerciales? No lo 
sabe?” 
 
El Sr. Écija respon: “Si sí… Perdone sí...no perdone...en ese balance hay unas 
partidas de proveedores, unas a pagar y otras a cobrar... No ha nombrado nunca el 
balance ni la cuenta de explotación ni el arqueo de caja... Ahí, ni yo ni ustedes, no lo 
hemos incluido, en ese endeudamiento que es el bancario. Si usted, además, dice que 
evidentemente había endeudamiento de proveedores, también había derechos a 
cobrar por parte del Ayuntamiento, que se compensa”. 
 
El Sr. Alamán diu que ara no disposa de les dades, però que quan demostri que no és 
cert, haurà d’assumir les responsabilitats corresponents, i que ho parlaran en un altre 
ple municipal o en una audiència pública.  
  
Es sotmet a votació la proposta, que s’aprova per 13 vots a favor (4 d’ICV-EUA, 4 
d´UC-Reagrupament, 3 del PPC i 2 de CIU), cap vot en contra i 4 abstencions (3 del 
PSC i 1 d´EC-FIC). 
 
REGIDORIA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
8.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PLA ESTRATÈGIC DE PARTICIPACIÓ DE 
L’AJUNTAMENT DE CUBELLES 
 
Els ajuntaments poden optar, d’acord amb la potestat de “programació o planificació” 
que els hi atorguen les lleis, per aprovar instruments de planificació estratègica per 
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definir les seves línies de participació (la LRBRL a l’art. 4.1.c) i la LMRL a l’art. 8.1.c)); 
 
El pla estratègic es defineix com un document que expressa un compromís estratègic 
en un sector determinat, en aquest cas en la participació, per un període acotat i 
normalment breu (1 o 2 anys) de temps. El pla de participació pot ser utilitzat també 
per concretar les gran línies d’actuació. 
 
El Pla Estratègic de Participació Ciutadana de Cubelles és el document marc que ha 
de servir per planificar, impulsar, reglamentar i ordenar la participació ciutadana en 
l’àmbit territorial de la ciutat on s’elabori. Per tant, és l’eina pràctica que ha d’actuar 
com a guia integral per al desenvolupament de la participació, tot definint criteris, 
objectius i propostes. 
 
El Pla Estratègic de Participació de Cubelles té per objecte: 
 

- Planificar la participació ciutadana des d’un diagnòstic compartit. 

- Definir les propostes d’actuació i eines metodològiques. 

- Avaluar de resultats. 

A finals de l’any 2007, la Regidoria de Participació Ciutadana va decidir posar en 
marxa un procés de participació ciutadana amb l’objectiu d’elaborar un Pla Estratègic 
de Participació Ciutadana,  per tal d’impulsar polítiques participatives de qualitat 
adreçades a les persones, encarregant a l’empresa CIVIS, SL la realització de la 
diagnosi participativa; 

Per a la realització de la diagnosi participativa per l’elaboració del Pla Estratègic de 
Participació Ciutadana de Cubelles, es van dur a terme les següents actuacions: 
avaluació de l’estructura organitzativa de l’Ajuntament; entrevista als membres del 
teixit associatiu, als/les tècniques del consistori i als representats dels grups 
municipals;    

Per validar la diagnosi es va celebrar un taller amb els/les tècnics/tècniques de 
l’Ajuntament de Cubelles i també una sessió amb els membres del consistori; en la 
fase de propostes del Pla Estratègic de Participació Ciutadana es van realitzar dos 
tallers participatius, un amb els tècnics de l’Ajuntament de Cubelles i el segon amb les 
entitats del municipi de Cubelles. 

El Pla de Participació Ciutadana està estructurat en dos apartats: les línies 
estratègiques i les propostes d’actuacions de cadascuna d’elles. Les línies 
estratègiques són les principals finalitats que defineixen l’acció de govern en matèria 
de participació;  

Atès que les quatre línies estratègiques amb les seves corresponents actuacions son: 

 

 Organització de la participació interna de l’Ajuntament per millorar les polítiques 
públiques participatives. 

 La informació i la comunicació com a eines essencials per millorar la Participació. 

 Potenciar i promoure els Òrgans de Participació estables. 

 Fomentar un teixit associatiu i participatiu; 



  Exp. 1.2.1.1  04/12 

  Legislatura 2011-2015 
 

 

13 

 

 

 

 

En la fase final de retorn dels resultats, la Regidoria de Participació Ciutadana ha 
realitzat una sessió informativa el passat 20 de desembre de 2011, de retorn dels 
resultats del procés participatiu del Pla estratègic de Participació Ciutadana de 
Cubelles, sessió adreça en primer lloc, als regidors municipals i posteriorment, al 
conjunt de la ciutadania representada per associacions i entitats municipals; 
 
L’actual fase de tancament i definició final de Pla,  és la fase de redacció definitiva del 
Pla Estratègic de Participació per tal d’iniciar la seva execució;   
 
Al Pla Estratègic de Participació Ciutadana de Cubelles que es presenta a aprovació 
en el proper Ple del mes de maig, s’incorpora modificacions amb l’objectiu plasmar els 
canvis produïts des de la data de lliurament del Pla per l’empresa redactora, en el mes 
d’abril de 2011 fins a la data; 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de data 8 de maig de 2012, es 
proposa a la Ple Municipal l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.-  APROVACIÓ inicialment el Pla Estratègic de Participació Ciutadana de 
Cubelles,  d’acord amb el document que s’adjunta al present expedient. 
 
Segon.-  EXPOSAR al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona aquest acord provisional durant el termini de trenta 
dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició. 
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, 
els acords adoptats es consideraran definitivament aprovats.  
  
Tercer.- Notificar-ho  a l’empresa CIVIS, SL, i comunicar-ho als regidors municipals,  al 
departament d’Informàtica, Comunicació i Protocol, Radio Cubelles i a l’Oficina de 
Participació i Informació Ciutadana (OPIC), per al seu coneixement i als efectes 
corresponents. 
 
La Sra. Boza  explica la proposta i agraeix als tres grups de l’oposició la bona voluntat 
que han demostrat per tal que Cubelles avanci en matèria de participació. Explica  que 
el grup municipal d’EC-FIC ha incorporat matisos en el document i també el PSC i CIU 
per manifestar i establir un esperit de diàleg i de consens.  
 
A continuació, la Sra. Boza informa que en aquest ple incorporarà una Taula o Consell 
de Participació i ressalta quatre punts en relació als objectius del pla de mandat: 
millorar les polítiques de participació; establir comunicació com a eina essencial per 
millorar la participació; potenciar i promoure els òrgans de participació estables i 
fomentar un teixit associatiu i participatiu. Explica que aquests punts són bàsics perquè 
l’Administració i la ciutadania treballin plegats en una participació activa, implicació real 
i optimisme. Conclou, en nom de l’Alcaldessa i dels membres de govern, traslladant als 
ciutadans i a totes les entitats cubellenques la satisfacció per la imminent aprovació 
d’aquest Pla estratègic i que genera un compromís essencial per assolir un govern 
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obert i transparent; conclou agraint, en especial als cubellencs i cubellenques, perquè 
gràcies a ells – diu - podran assolir l’èxit d’aquest Pla estratègic. 
 
La Sra. Martínez diu compartir el que ha comentat la Sra. Boza, indicant que han donat 
clares mostres de treballar plegats pel bé del municipi. Pensa que l’alegria d’aquest 
Pla estratègic de Participació Ciutadana no és al 100 %, ja que un projecte al cap dels 
anys és treballar-lo, transformar-lo i el seu objectiu final és millorar-lo però aquest ha 
anat enrere. Diu que segons  la Sra. Boza, l’eina essencial d’aquest Pla és un govern 
transparent i participatiu, però afegeix que no es poden alegrar, ja que els plens són 
bimensuals i no mensuals, i què no se’ls ha convocat a les juntes de portaveus per 
poder debatre conjuntament diversos assumptes, i que també envers la informació que 
han demanat. Conclou indicant que el seu vot serà a favor. 
 
La Sra. Cuadra reconeix i agraeix l’oportunitat que els ha ofert el govern de poder 
treballar el document iniciat en la legislatura passada i aportar unes petites 
modificacions, com la periodicitat dels plens municipals. 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Pineda. 
 
Seguidament, la Sra. Cuadra planteja el fet de treballar conjuntament el Reglament 
Orgànic Municipal -ROM- per a regular els òrgans col·legiats i temes de participació. 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Pineda. 
 
La Sra. Romero agreix a la Sra. Boza per haver agafat aquest Pla estratègic amb la 
il·lusió que l’havia agafat l’anterior equip de govern; afegeix que el problema no són les 
ganes de tirar-ho endavant, sinó que ve minvat per fets com la modificació de la 
periodicitat dels plens municipals, ja que és l’únic òrgan on poden expressar les seves 
inquietuds polítiques i aportar les demandes dels veïns, i que passa exactament el 
mateix amb les juntes de portaveus; afegeix que per poder debatre els problemes 
d’aquest poble han d’haver taules de participació, tant dels membres de l’equip de 
govern com de l’oposició, i no haver d’assabentar-se pels mitjans de comunicació. 
Finalment, exposa que hi votaran a favor i demana a la Sra. Boza que cregui en 
aquest Pla i en la participació de tots els membres i regidors d’aquest municipi. 
 
La Sra. Boza exposa que ha fet referència a la satisfacció per portar l’aprovació 
d’aquest Pla estratègic de Participació Ciutadana; que el que vol és mirar cap 
endavant amb optimisme i definir línies estratègiques. Conclou dient que ja els ha 
avançat la creació d’una Taula de Participació, com un element interessant per 
participar en política i que aquest Pla  està molt dirigit a les persones i a les entitats. 
 
La Sra. Alcaldessa-presidenta agraeix a la Sra. Boza l’haver desencallat aquest tema 
de la legislatura passada; continua dient que ahir més de vint entitats del municipi, de 
tipologia diversa, van intervenir i, a més, van fer un taller participatiu de regidors i 
regidores, i s’anirà treballant. 
 
Es sotmet a votació la proposta, que s’aprova per la unanimitat dels membres de la 
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Corporació.  
 
9.- ALTRES TEMES 
 
No hi ha.  
 
IV. PART DE CONTROL 
 
10.- MOCIONS  
 
10.1.- MOCIÓ “DEFENSEM  L’ESCOLA EN CATALÀ” PRESENTADA PELS GRUPS 
MUNICIPALS DE ICV-EUIA, UC-REAGRUPAMENT, PSC-PM, CIU I EC-FIC 
 
Els grups municipals sotasignats, demanen sigui inclosa la present moció a l’ordre del 
dia del proper ple municipal a celebrar per aquesta corporació.  
 

EXPOSEM 
 

Atès que a Catalunya el model lingüístic escolar que hem anat construint des dels 
anys 80 basat en una escola catalana per a tothom, on el català és la llengua vehicular 
i d’aprenentatge, està amenaçat per les institucions i les sentències judicials que 
exigeixen re- introduir l’espanyol com a llengua vehicular.  
 
Atès que la Comissió Promotora Defensem l’Escola en Català, ha començat una 
recollida de signatures per tal  de donar suport a la  Proposició de Llei Defensem 
l’Escola en Català, que ha estat admesa a tràmit per la Mesa del Parlament de 
Catalunya, amb l’objectiu de que el català sigui per llei, la única llengua vehicular del 
sistema educatiu entenent que les últimes sentències del Tribunal Constitucional, 
Tribunal Suprem i Tribunal Superior de Justícia de Catalunya posen en risc la 
immersió lingüística donada l’ambigüitat amb la qual es defineix el català com la 
llengua vehicular en l’ordenament jurídic actual ja que no s’exclou d’aquesta condició 
la llengua castellana. Aquest fet suposa l’acceptació també del castellà com a llengua 
vehicular a l’escola catalana en proporció similar a la llengua catalana, el que equival a 
la fi del model d’immersió lingüística vigent fins l’actualitat.  
 

SOL·LICITEM 
 

Recollint tot l’exposat anteriorment, proposem al ple de l’Ajuntament l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- L’adhesió del Ple de l’Ajuntament a la proposició de Llei “Defensem l’Escola 
en Català” per establir el català com a única llengua vehicular i d’aprenentatge del 
sistema educatiu a Catalunya en tots els nivells, etapes i modalitats.  
 
Segon.- La col·laboració de l’Ajuntament en la campanya de recollida de signatures de 
suport a la susdita proposició de la llei.  
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Tercer.- La notificació d’aquest acord a la Comissió Promotora Defensem l’Escola en 
Català, la Mesa del Parlament, i els grups i subgrups parlamentaris presents al 
Parlament de Catalunya.  
 
La Sra. Alcaldessa-presidenta explica que aquesta moció està presentada pels grups 
municipals d’ICV-EUIA, UC-Reagrupament, PSC, CIU i EC-FIC però que els va arribar 
per mans del Sr. Miquel Reverter, adreçat a l’Alcaldia, i que la petició de portar-la al ple 
de l’Ajuntament avui es veu plasmada.  
 
La Sra. Martínez explica que donaran el ple suport a la moció, ja que el català és la 
nostra cultura i la nostra llengua. 
 
La Sra. Cuadra diu que s’han adherit a la moció, com van fer el mes de setembre amb 
una semblant que defensava el model d’immersió lingüística, un model que considera 
que sempre ha tingut el consens de tota la comunitat educativa i tant dels pares 
catalano-parlants com dels castellano-parlants. Explica que és un model reconegut i 
posat d’exemple internacionalment i que persegueix una societat multilingüe; afegeix 
que el català és la llengua comuna, però que el castellà és après amb els mateixos 
resultats que el català. Conclou dient que el seu vot serà a favor i que defensaran el 
model d’immersió lingüística que tenen actualment a Catalunya. 
 
La Sra. Romero explica que estan a favor de l’escola en català i que donaran tot el 
suport aquesta moció. 
 
La Sra. Navarrete exposa que les llengües ens han d’enriquir i apropar, mai enfrontar. 
També diu que sempre defensaran la llibertat del pares per escollir la llengua en què 
volen educar als seus fills i que el PPC defensa la riquesa d’ambdues llengües. Per 
tant, el seu vot serà en contra. 
 
A continuació, el Sr. Baraza diu que comparteix les paraules de la Sra. Aina Moll en el 
seu discurs d’investidura com a doctora honoris causa de l´UOC i que explica amb 
claredat el sentiment per la llengua catalana com a símbol d’identitat; indica que en el 
món globalitzat d’avui, on altres signes importants com la religió o la pertinença o un 
estat han perdut valor identitari, la llengua pròpia es manté com el principal signe 
d’identitat de les persones i de les comunitats autònomes. Continua dient que és 
evident que el català és la nostra llengua, la llengua prioritària que hauríem de fer 
servir a les escoles i, per tant, el seu vot serà favorable.  
 
El Sr. Pineda agraeix a la persona que ha presentat aquesta moció i diu que hi votaran 
a favor. Explica que de ben petits se’ls ha ensenyat que la llengua, la història i les 
festes nacionals són el nostre patrimoni i l’hem de guardar i enriquir. Diu que potser la 
llengua catalana i Catalunya no són ni la millor llengua ni la millor terra però són les 
nostres. Manifesta que perquè això es compleixi, els nostres fills i filles han d’aprendre 
el català i que és l’única manera que ens fem grans com a pobles. Conclou dient que 
hem patit molts anys de repressió i que hem d’assegurar la llengua a l’escola, ja que 
és clau pel futur del nostre poble. 
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Es sotmet a votació la moció, que s’aprova per 14 vots a favor (4 d’ICV-EUA, 4 d´UC-
Reagrupament, 3 del PSC, 2 de CIU 1 d´EC-FIC), 3 vots en contra (3 del PPC) i cap 
abstenció. 
 
10.2.- MOCIÓ DE SUPORT A LA INICIATIVA LEGISLATURA POPULAR PER LA 
REGULACIÓ DE LA DACIÓ EN PAGAMENT, LA PARALITZACIÓ DELS 
DESNONAMENTS I EL LLOGUER SOCIAL PRESENTADA PELS GRUPS 
MUNICIPALS DE ICV-EUIA, UC-REAGRUPAMENT, PSC-PM, CIU I EC-FIC  
 

      El creixement de l’economia catalana ha estat lligat, en els darrers anys, a la 
construcció de l’habitatge i la inflació de l’activitat immobiliària. El trencament d’aquest 
cicle econòmic ha provocat una forta  crisi en el sector, que ha produït acomiadaments 
massius de treballadors i de treballadores, la pèrdua d’importants recursos privats i 
públics i, el que és encara més greu, la pèrdua de l’habitatge habitual a milers de 
famílies catalanes, condemnant a la vegada a desenes de milers de persones a una 
situació d’alt risc social per causa del sobreendeutament. 

 
      Avui dia la principal causa d’endeutament de les famílies al nostre país és el crèdit 

hipotecari. Cal una intervenció urgent de les administracions públiques per tal de fer 
front als efectes de l’actual problemàtica i cal, també, la reforma del marc legal vigent 
pel tal de reduir les situacions de sobreendeutament, limitant els efectes d’aquesta 
situació en la renda familiar per evitar que esdevingui un factor d’exclusió social.  

 
      Per tal que es pugui planificar la intervenció ordenada de les administracions públiques 

responsables per llei de garantir el dret d’accés a l’habitatge al conjunt dels ciutadans 
que ho necessitin es necessari procedir, també de forma immediata, a la reforma 
legislativa que impedeixi el desnonament del seu habitatge habitual a aquelles 
persones i famílies deutores, que per raons alienes a la seva voluntat no puguin fer 
front als deutes hipotecaris, garantint-los un lloguer social, ja sigui al mateix habitatge 
o un d’altre. 

 
      Ens cal per això el ferm compromís del Govern de l’Estat per dur a terme les reformes 

legislatives pertinents i del Govern de la Generalitat per tal de posar en funcionament 
el màxim de recursos i mitjans per a  garantir la mediació pública entre deutors i 
creditors i l’accés a un habitatge en règim de lloguer a les persones i famílies 
afectades. El Govern de Catalunya, a la vegada, ha de cooperar de manera activa 
amb les administracions locals i les entitats cíviques i socials que treballen amb el 
mateix objectiu.   
 
Atès que les entitats Comissions Obreres (CCOO), Confederació d’Associacions de 
Veïns de Catalunya (CONFAVC), Observatori pels Drets Econòmics Socials i Culturals 
(DESC), Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH), Taula d’Entitats del Tercer 
Sector Social de Catalunya i Unió General de Treballadors (UGT) impulsen la 
campanya de recollida de signatures a través de la ILP per la modificació de la llei en 
el tractament de les execucions hipotecàries i han proposat aquesta moció per 
presentar a tots els ajuntaments.  
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Per tot això, manifestem el nostre suport a la Iniciativa Legislativa Popular per a 
la regulació de la dació en pagament, la paralització dels desnonaments i el 
lloguer social i acordem:    

                 
Primer.- Mostrar el suport al procés de recollida de signatures que faci possible la 
discussió parlamentària d’una reforma de la Llei, a través de la Iniciativa Legislativa 
Popular (ILP) impulsada per les entitats a sota signats, amb la finalitat de regular la 
dació en pagament amb efectes retroactius, una moratòria immediata dels 
desnonaments i la reconversió de les hipoteques en lloguer social, com  a mesura de 
mínims destinada a garantir el dret a l’habitatge de les persones afectades per 
execucions hipotecàries.  

Segon.- Facilitar el procés de recollida de signatures de les persones i entitats al 
municipi.  

Tercer.- Remetre aquesta moció per al seu coneixement i adhesió a les entitats 
municipalistes de Catalunya, al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament 
de Catalunya, al Congrés  dels Diputats, al Senat, als partits polítics catalans amb 
representació a les Corts Generals de l’Estat, així com a la Comissió promotora de la 
Iniciativa Legislativa Popular de regulació de la dació en pagament, de lloguer social i 
de paralització dels desnonaments.  

La Sra. Alcaldessa-presidenta explica que mitjançant instància entrada els dies 4 i 8 de 
maig de 2012, amb registre d’entrada núm. */*, es sol·licita intervenir en el Ple 
municipal per exposar la situació personal actual de ***. Seguidament, llegeix l’article 
núm. 26 del Reglament de Participació Ciutadana, que regula les intervencions de la 
ciutadania en el Ple municipal, i exposa que primer donarà la paraula als regidors i tot 
seguit al Sr. Criado, que ha demanat que aquests cinc minuts poguessin ser dividits 
entre ell i la filla de ***.  
 
La Sra. Martínez dóna suport la moció, ja que considera demolidor el que estant patint 
moltes famílies i vol que s’uneixin els esforços per què la reforma pugui dur-se a 
terme.  
 
La Sra. Cuadra explica que també s’hi han adherit a la moció i volen que aquesta 
iniciativa sigui debatuda i treballada, i que el seu vot serà a favor. 
 
El Sr. Grau demana respecte per totes les persones afectades i suport a la moció per 
paralitzar els desnonaments i afavorir el lloguer social, perquè davant d’una execució 
hipotecària les persones puguin liquidar el seu deute amb el lliurament de l’habitatge. 
A continuació, exposa que la solució que es proposa amb aquesta iniciativa és fer de 
la dació en pagament -retroactiu- la fórmula preferent per la resolució d’aquest 
conflicte. Conclou dient que l’extinció del deute comportarà l’extinció de qualsevol tipus 
de fiança i aval.  
 
El Sr. Alamán recorda que hi va haver una moció semblant en la qual el PPC va 
mostrar el suport a la idea genèrica del concepte de dació en pagament. Explica que 
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avui es porta el suport a una iniciativa legislativa popular, que és un dret del ciutadà i 
constitucional, i que hauria de prosperar amb la recollida de 500.000 signatures. 
Apunta que en aquesta moció es contemplen les execucions hipotecàries que no 
donen lloc a desnonaments, sinó a llançaments, i considera que el text s’oblida de 
moltes persones que estan afectades i que no poden atendre les seves quotes de 
lloguer i que, per tant, dóna lloc a desnonaments. Continua explicant que la moció 
parla d’una dació en pagament amb efectes retroactius, que es tracta d’un tema tècnic 
i delicadíssim; que el Col·legi d’advocats de Barcelona està sent pioner en aquesta 
qüestió i que ja ha portat al Congrés dels Diputats una proposta perquè en lloc d’haver 
un procediment judicial, existeixi un procediment notarial ràpid per què es doni un 
lloguer social a un preu baix.  
 
Seguidament, el Sr. Alamán explica que el PPC s´hi abstindrà perquè hi ha altres 
solucions millors: que al març del 2012 es va aprovar un Codi de bones pràctiques 
bancàries, que no obliga, però poden acollir-s´hi les entitats, on es proposa una 
carència de 4 anys, augmentant el termini d’amortització a 40 anys i rebaixant el tipus 
d’interès per l’entitat financera (euríbor + 0,25); la segona, una quitança que suposaria 
que havent pagat la meitat de la vivenda quedaria per pagar la meitat d’aquesta, 
encara que realment no seria la meitat, ja que la meitat són interessos; i la tercera, la 
dació en pagament, però oferint les dues anteriors. Conclou dient que s’hauria 
d’analitzar més detalladament i que el seu equip s’hi abstindrà. 
 
El Sr. Ardila diu que des d’UC-Reagrupament donen suport a aquesta moció; que com 
a regidor de Benestar Social molts veïns i veïnes del municipi venen a demanar ajuda, 
i considera que per això es necessita tirar endavant propostes com aquestes. Explica 
que des de Serveis Socials de l’Ajuntament fa temps que s’està treballant amb moltes 
famílies per buscar solucions; detalla que ja s’ha iniciat la recollida de signatures amb 
la col·laboració de *** ; també diu que tenim més de 12 ajuts de lloguer per valor de 
8.000 € i més de 3.000 € per famílies que no poden pagar els rebuts de l’aigua, gas o 
llum.  
 
El Sr. Pineda exposa que fa un temps que es va aprovar una moció per declarar 
Cubelles municipi actiu contra els desnonaments i la moció que es presenta avui 
l’estan demanant Comissions Obreres, una sèrie d’entitats, comissions de veïns, 
afectats per la hipoteca, entre d’altres, amb la finalitat de recollir signatures per 
manifestar aquest suport a aquesta iniciativa popular: paralització dels desnonaments i 
el lloguer social.  
 
En aquests moments, sent les 20.25 h, la Sra. Alcaldessa dóna la paraula al Sr. Lluís 
Criado, president de l´associació AMICU i a ***, filla i cuidadora de ***, per intervenir, 
segons el previst a l´article 26 del Reglament de participació ciutadana.  
 
Sent les 20.35 hores finalitza la intervenció esmentada. La Sra. Alcaldessa-presidenta 
agreix les paraules de *** i del Sr. Criado, i els hi manifesta el suport de tots els partits 
polítics del Consistori.   
 
Es sotmet a votació la moció, que s’aprova per 14 vots a favor (4 d’ICV-EUA, 4 d´UC-
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Reagrupament, 3 del PSC, 2 de CIU 1 d´EC-FIC), cap vot en contra i 3 abstencions (3 
del PPC). 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió la Sra. Fonoll.  
 
El Sr. Alamán vol manifestar el seu suport a ***. La Sra. Cuadra ofereix el suport i 
ajuda com a partit polític i proposa fer una reunió amb totes les forces polítiques del 
consistori per col·laborar i/o participar en un assumpte com aquest.  
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió la Sra. Fonoll.  
 
10.3.- MOCIÓ MUNICIPAL SOBRE LA RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ PRESENTADA 
PELS GRUPS MUNICIPALS DE ICV-EUIA, UC-REAGRUPAMENT I PSC-PM   
 
La reformes de la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la Renda Mínima d’Inserció ha 
comportat un augment considerable de persones que no tenen accés a la mateixa, i 
per tant no disposen de cap prestació o subsidi per viure.  
 
L’agreujament de la crisi econòmica i la manca d’eficiència de la Generalitat en 
resoldre els expedients de sol·licituds de la Renda Mínima també està comportant un 
augment de les persones sense recursos.  
 
Aquests fet han comportat un augment de les demandes d’ajuts als ajuntaments i a les 
entitats socials, ajuts que difícilment poden negar-se perquè són per cobrir les 
necessitats més bàsiques de subsistència. 
 
Aquesta manca de confiança ha comportat un increment de la feina dels professionals 
de serveis socials bàsics i una despesa extraordinària als pressupost municipals. 

Per tot això, els sotasignants proposen al Ple l’adopció dels següents acords: 

Primer.- Instar al Govern de la Generalitat a: 
 
a) Redefinir la Renda Mínima d’Inserció per adequar el programa a les necessitats 
derivades del context socioeconòmic actual, tal i com es preveu al Document de 
propostes per a la lluita contra la pobresa i per a la inclusió social a Catalunya. 
 
b) Reivindicar, amb contundència i claredat, la necessària coordinació i l’establiment 
de canals de informació i comunicació permanent entre el Govern de la Generalitat i 
les administracions locals, com a única alternativa per garantir un aplicatiu de la 
reforma de la RMI eficaç i eficient,  i evitar la generació de situacions de caos i alarma 
social. 
 
c) Davant la manca d’informació als sol·licitants i donat el col·lapse que pateixen els 
expedients de la Renda Mínima d’Inserció, comunicar als sol·licitants, a més de la 
resolució del seu expedient, la causa de l’endarreriment del mateix en el termini de tres 
mesos. 
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d) Compensar als ajuntaments per els recursos extraordinaris que estan destinant a 
donar resposta a les situacions d’emergència social, com ajuts per deutes de lloguer, 
ajuts de pagament de subministrament bàsics com llum i aigua, ajuts per evitar 
desnonaments, ajuts per alimentació entre d’altres, produïdes als municipis, com a 
conseqüència dels canvis legislatius, de les irregularitats i deficiències dels últims 
canvis de models de cobrament i de control dels PIRMIS i del col·lapse dels 
expedients des del maig de 2011. 
 
Reforçar les plantilles de professionals dels serveis socials bàsics. 
 
e) Demanar als Departaments d’Empresa i Ocupació la presentació i desenvolupament 
immediat de projectes i accions de reinserció sociolaboral alternatives, adreçades al 
conjunt de persones que s’han quedat excloses en el seu accés a la RMI per 
l’aplicació del nou decret, tenint en compte que els ajuntaments no poden assumir les 
noves demandes socials provocades per aquest fet. 
 
f) En relació amb les persones preceptores de la renda mínima amb especials 
dificultats d’inserció al mercat de treball i les persones aturades de llarga durada, que 
davant les restriccions d’accés a la Renda Mínima d’Inserció, n’han estat exclosos, 
presentar un programa de plans extraordinaris d’ocupació local i per entitats sense 
afany de lucre que garanteixi com a mínim els mateixos contractes atorgats l’any 2010 
i a incentivar la contractació d’aquestes persones a les empreses d’inserció.  
 
Segon.- Informar a tots els sol·licitants de la prestació del dret que tenen d’Interposar 
un recurs d’alçada si es produeix la desestimació de la sol·licitud per silenci negatiu 
així com de la forma i terminis per fer-ho.  
 
Tercer.- Notificar l’acord d’aquest Ple al Departament d’Empresa i Ocupació, al 
Departament de Benestar Social i Família, a la Mesa del Parlament i el grups presents 
al Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes. 
 
La Sra. Martínez explica que el seu vot serà d’abstenció, que no volen entrar en un 
debat polític d’altres àmbits que no són del propi municipi, ja que el seu és un grup 
municipalista. Exposa que són moments difícils per tothom i que no hi ha diners i, per 
tant, no es pot reclamar; que s’han d’assumir les responsabilitats com a municipi i que 
aquesta despesa s’ha d’assumir.  
 
La Sra. Cuadra exposa diversos dubtes en relació a la part resolutiva de la moció: a 
l’apartat a), quan parla de redefinir la renda mínima, diu que no sap què significa; a 
l’apartat b), Reivindicar, amb contundència i claredat, la necessària coordinació i 
l’establiment de canals d’informació i comunicació [...] situacions de caos i alarma 
social; la regidora considera que no és així; respecte a l’apartat c), que parla de 
l’endarreriment en el termini de tres mesos, diu que no és així, ja que coneix un cas 
proper que amb un mes l’ha rebut i se l’ha ajudat; finalment, a l’apartat d), quan parla 
del col·lapse dels expedients des del mes de maig del 2011, manifesta que tampoc hi  
està d’acord.  
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Seguidament, la Sra. Cuadra, en relació a reforçar les plantilles de professionals dels 
serveis socials bàsics, diu que els agradaria votar a favor, però està clar que no ho 
poden fer, ja que s’estan anunciant mesures de retall, per part de la Generalitat de 
Catalunya. Manifesta que la partida de benestar social i família s’ha mantingut en el 
seu pressupost  2012 i que en el 2011 les partides destinades a la renda es van 
augmentar, però que es van revisar les bases per poder preservar el programa i  
prioritzar els programes dels ciutadans que més ho necessitaven, i donar de baixa 
aquells als que no els corresponia; per tant, indica que no s’ha reduït la qualitat sinó 
que s’ha guanyat en eficiència. Conclou dient que s’hi abstindran, i que existeix la 
responsabilitat de tirar endavant el país en un moments de greu crisi. 
 
El Sr. Alamán comparteix la idea que existeix una certa imprecisió en la proposta de 
redefinir la renda mínima d’inserció. Diu discrepar amb les paraules de la Sra. 
Martínez, en relació a que existeixen moltes mocions que no tenen res a veure amb el 
municipi. Exposa que en l’apartat d), que tracta de compensar als Ajuntaments, diu 
que és just, ja que molts d’ells assumeixen competències més enllà de les seves 
obligacions sense rebre cap contraprestació de les administracions superiors. Per tant, 
exposa que el seu vot serà a favor. 
 
El Sr. Grau diu que no és cert que no hi hagi diners; ja que hi ha diners per Bankia, per 
indemnitzar els grans directius, per campanyes publicitàries o pel circuit de Montmeló, 
entre d’altres. Considera que s’han de prioritzar els diners per allò que és necessari i 
salvaguardar els drets fonamentals; que a l’estat del benestar hi ha dos pilars: 
l’educació i la sanitat. Diu reconèixer que els ajuntaments tenen recursos limitats i que 
estan fent veritables esforços i posa com exemple l´ensenyament de 0 a 3 anys i els 
serveis socials. Seguidament, demana un canvi a favor de la priorització ètica d’aquells 
recursos, i conclou dient que si es pregunta al regidor de Benestar Social és evident 
que demanaria més recursos pels serveis socials, els pagui l’Ajuntament o el Govern 
de Catalunya. 
 
El Sr. Ardila explica que a través de la Regidoria de  Serveis Socials s’està ajudant a 
les famílies que malauradament van perdre la concessió d’ajuts, que no tenen cap 
tipus de feina; afegeix que la intenció de la Regidoria és reforçar la plantilla de 
personal actual per fer front a les necessitats del municipi i que estan treballant amb el 
Consell Comarcal, ja que fins a 20.000 habitants depenen d’aquest els serveis socials..  
 
El Sr. Pineda diu estar totalment d’acord amb que han manifestat tant el Sr. Ardila com 
el Sr. Grau; que al final donen la cara els ajuntaments. Manifesta que la moció que 
s’està debatent afecta moltíssim la nostra vila, ja que està destinada a persones que 
no tenen cap tipus de prestació ni recurs. Per tant, diu que el seu vot serà a favor i 
demana al Govern de la Generalitat de Catalunya que també ajudi i compleixi amb les 
persones i els ajuntaments.  
 
La Sra. Martínez puntualitza que sí que li preocupen les persones, però considera que 
aquí se li demana el vot com a regidora d’un partit municipal. Insisteix que a l’inici ja ha 
manifestat que no volia entrar en un debat polític, sinó donar la resposta que el ciutadà 
està buscant. Exposa que, si no saben com estan els pressupostos del municipi de 
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Cubelles, molt menys podran entrar a debatre com estan els pressupostos generals; 
considera que sí s´han de posar un ordre: si es fa una festa o es dóna una subvenció, 
està segura que els ciutadans escollirien la segona opció; finalitza exposant que   
s’abstindrà en aquesta moció i en les mocions 10.4a,10.5a i 10.6a. 
 
La Sra. Cuadra aclareix que s’estan prenent les mesures de contenció per la situació 
econòmica actual, i que l´àrea de Benestar Social s´està prioritzant, ja que és l’única 
que no ha rebaixat el seu pressupost.  
 
Es sotmet a votació la moció, que s’aprova per 14 vots a favor (4 d’ICV-EUA, 4 d´UC-
Reagrupament, 3 del PPC i 3 PSC), cap vot en contra i 3 abstencions (2 de CIU i 1 
d´EC-FIC). 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió la Sra. Cuadra.  
 
10.4- MOCIÓ DEL PSC PER SOL•LICITAR LA DEROGACIÓ DEL REIAL DECRET 
LLEI 16/2012, DE MESURES URGENTS PER GARANTIR LA SOSTENIBILITAT 
DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUT I MILLORAR LA QUALITAT I LA 
SEGURETAT DE LES PRESTACIONS 
 
El Sistema Nacional de Salut va ser creat amb la Llei General de Sanitat de 1986 per 
part del govern socialista i, concretament, amb Ernest Lluch com a ministre de Sanitat. 
 
L’esmentada Llei estableix l’atenció sanitària com un dret subjectiu lligat al fet de ser 
ciutadà o ciutadana de l’Estat espanyol, i basa el Sistema Nacional de Salut en els 
principis de la universalitat, equitat, qualitat i cohesió, i està caracteritzat per la lluita 
contra les desigualtats de salut, havent aconseguit situar l’Estat espanyol entre els 
països amb millors indicadors de salut a nivell mundial. 
 
Una altra de les característiques del Sistema Nacional de Salut és l’àmplia 
descentralització de les competències a les Comunitats Autònomes, que els ha 
permès desenvolupar diferents models organitzatius. 
 
La situació de crisi econòmica a nivell mundial i la seva repercussió a nivell de l’Estat 
espanyol i les comunitats autònomes, ha fet que en els darrers anys, i de manera 
progressiva, s’hagin anat prenent diferents mesures de contenció de la despesa i 
d’austeritat, amb l’objectiu de garantir la sostenibilitat econòmica del Sistema Nacional 
de Salut. 
 
Però el Govern del Partit Popular, amb el Reial Decret Llei 16/2012, de mesures 
urgents per a garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat 
i seguretat de les prestacions, publicat en el BOE el passat dia 24 d’abril, ha tocat 
elements essencials del model de Sistema Nacional de Salut: 
 

• Trenca el principi de la universalitat, ja que exclou ciutadans del dret a rebre 
atenció sanitària. 

• Suprimeix el dret subjectiu per raó de ciutadania, ja que lliga la condició 
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d’assegurat al sistema de cotització a la Seguretat Social.  
 
Com a conseqüència d’això, el Reial Decret reprèn el concepte de beneficència, ja que 
obliga a demostrar la manca de recursos a qui queda exclòs de la condició d’assegurat 
per a poder rebre atenció sanitària, com per exemple els joves majors de 26 anys que 
no hagin cotitzat prèviament. 
 
Per tant, i malgrat les declaracions de la ministra Ana Mato, amb el Reial Decret la 
sanitat a l’Estat espanyol deixa de ser universal, pública i gratuïta per a tots els 
ciutadans i ciutadanes, i passa a ser una sanitat que només atén als qui ostenten la 
condició d’assegurats i als qui estan en règim de beneficència. 
 
Aquesta modificació situa el model sanitari de l’Estat espanyol en unes condicions 
similars al model insolidari que existia en els anys setanta-vuitanta, previ a la Llei 
General de Sanitat (1986), i modifica a més la Llei de cohesió i qualitat del Sistema 
Nacional de Salut (2003) i la Llei Orgànica sobre drets i llibertats dels estrangers a 
Espanya i la seva integració social (2000), entre d’altres. 
 
Per altra banda, el Reial Decret introdueix el copagament de diferents prestacions del 
sistema que fins ara entraven dins dels drets de tot ciutadà de l’Estat espanyol. 
Exemples d’aquest fet són el copagament de les medecines per part dels pensionistes 
i l’increment del percentatge que actualment paguen les persones en actiu, l’exclusió 
de medicaments bàsics com els analgèsics, el copagament de certa medicació 
hospitalària molt costosa com l’oncològica, o el copagament en el transport sanitari no 
urgent, que vol dir per exemple que els pacients que reben tractaments de diàlisi i 
quimioteràpia hauran de pagar a partir d’ara el transport sanitari. 
 
A més d’aquestes prestacions que queden explícites, el Reial Decret obre la porta al 
copagament de cert tipus de procediments complexos, ja que introdueix la divisió de la 
cartera de prestacions en prestacions bàsiques i complementàries. 
 
Des del Grup Municipal Socialista creiem que és necessari fer ajustos i racionalitzar 
els serveis sanitaris, adaptant el model del Sistema Nacional de Salut a l’evolució de la 
societat, però sempre sense trencar els seus principis ni afectar la qualitat del sistema 
que amb tant d’esforç s’ha aconseguit. Creiem que les mesures establertes en el Reial 
Decret Llei són socialment injustes perquè castiguen especialment els sectors més 
vulnerables de la societat, i econòmicament ineficients perquè afectaran la salut dels 
ciutadans i ciutadanes de l’Estat i això provocarà més despesa. En aquest sentit, el 
País Basc ha demostrat que es poden assolir resultats satisfactoris modificant el model 
assistencial des del punt de vista organitzatiu, sense requerir canvis en el Sistema 
Nacional de Salut. 
 
Creiem que una sanitat pública de qualitat és un dret irrenunciable i una política 
fonamental per a l’equitat i la cohesió social, i qualsevol modificació en aquest sentit 
requereix un debat profund entre tots els grups parlamentaris i amb la societat, no un 
decret elaborat unilateralment sense diàleg ni consens. La salut dels ciutadans i 
ciutadanes d’aquest país bé es mereix aquest esforç. 
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Un altre element del Reial Decret és la possible invasió de l’àmbit competencial. De 
fet, el Govern de la Generalitat, el d’Andalusia i el del País Basc han demanat informes 
jurídics per tal de valorar la possible inconstitucionalitat del Decret per invasió de 
competències. 
 
I és per tots aquests motius que des del Grup Municipal Socialista rebutgem les 
mesures contemplades en el Reial Decret Llei 16/2012 i presentem aquesta moció per 
demanar al Ple l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 

Primer.- Demanar la derogació del Reial Decret Llei 16/2012 de mesures urgents per 
a garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i seguretat 
de les prestacions. 
 
Segon.- Instar el Govern de l’Estat a dialogar amb les forces polítiques, agents socials, 
Comunitats Autònomes, entitats municipalistes, patronals i entitats relacionades amb el 
sector de la salut, per tal d’assolir un gran pacte que permeti garantir de manera 
efectiva la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut, mantenint els principis 
establerts en la Llei General de Sanitat de 1986. 
 
En aquests moments s’incorpora la Sra. Cuadra i s’absenta la Sra. Navarrete.  
 
La Sra. Romero llegeix la part expositiva de la moció i demana el suport de tots els 
partits polítics.  
 
La Sra. Martínez fa referència al que ha dit anteriorment, és a dir, que s’hi abstindran.  
 
La Sra. Cuadra explica que la salut és un pilar fonamental de la societat de benestar, 
però que ha estat necessari racionalitzar la despesa i estalviar recursos. Exposa que la 
despesa sanitària entre l’any 2004-2010 va créixer un 60%, mentre que la població 
només va créixer un 13%; que l’any 2011 es va reduir la despesa, ja que es van 
organitzar els serveis, reduir la despesa farmacèutica i prioritzar les inversions. 
Conclou dient que s’hi abstindran i considera que s’han de prendre una sèrie de 
mesures  que, malgrat no agraden, són necessàries per adreçar el país i la situació 
econòmica.   
 
El Sr. Alamán diu estar d’acord amb la intervenció de CIU.  
 
En aquests moments s’absenta de la sessió la Sra. Martínez i s’hi incorpora la Sra. 
Navarrete.  
 
Seguidament, el Sr. Alamán indica que quan tota Europa està pensant en fórmules 
econòmiques per finançar les administracions públiques, el Sr. Grau diu que hi ha 
diners; a continuació, pregunta per què el PSOE ha rebaixat el sou als funcionaris, les 
pensions..., i per què van donar diners als bancs; que qui ha deixat la situació actual 
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ha estat el Sr. Montilla.   
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió la Sra. Martínez.  
 
El Sr. Alamán diu que els tres propòsits que busca el sistema nacional de salut és 
frenar  el creixement de la partida de medicaments, ja que en algunes situacions i/o 
edats es produeix un sobre-subministrament d’aquests; adequar els envasos als 
tractaments; intentar acabar amb el turisme sanitari. Conclou dient que votaran en 
contra d’aquesta moció. 
 
La Sra. Fonoll explica que la sanitat pública és un dret irrenunciable i que es mereix 
una atenció especial, per això, demanen que es dialogui entre totes les forces 
polítiques i agents socials per fer un pacte que permeti garantir de manera efectiva la 
sostenibilitat de la salut. Per tant, explica que el seu vot serà a favor. 
 
El Sr. Pineda explica que votaran a favor, ja que és un Decret-Llei que contempla una 
reducció de drets sense precedents en matèria de salut pública pel conjunt de la 
ciutadania significant, entres d’altres, la introducció del copagament farmacèutic, fent 
que els pensionistes hagin de pagar part del cost del medicament, i que contempla que 
tots els pacients hagin d’assolir la despesa de pròtesis, el transport no urgent i 
determinats aliments, com la dieta terapèutica. Diu que en el article 23 de l’Estatut 
d’Autonomia indica que totes les persones tenen dret a accedir, en condicions 
d’igualtat i gratuïtat, als serveis sanitaris de responsabilitat pública; finalitza dient 
novament que el seu vot serà a favor. 
 
El Sr. Grau exposa tres puntualitzacions en relació a aquesta moció: que el sistema 
nacional de salut va ser creat per la Llei General de Sanitat de 1986 per part del 
govern socialista, per un ministre català, el Sr. Ernest Lluch. La segona, és que aquest 
sistema, reconegut per tot el món, és la descentralització de competències a favor de 
les CCAA que això ha permès desenvolupar i fer diferents models organitzatius; que 
aquesta modificació trenca el principi de la universalitat perquè exclou els ciutadans 
del dret a rebre una atenció sanitària universal i gratuïta, i que això crea ciutadans de 
1a i 2a. Una altra característica – diu - és que suprimeix el dret subjectiu per raó de la 
ciutadania, i indica que l’actual conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, es 
desmarcar d’aquest Decret quan diu: “En aquest punt d’exclusió de la ciutadania 
estrangera, Catalunya no l’acceptarà per dos motius: per qüestió de solidaritat i, 
segon, per qüestió sanitària”. 
 
A continuació, el Sr. Grau explica que darrera de les retallades hi ha un component 
polític, intentar arrasar l’estat del benestar: la sanitat i l’ensenyament. Diu que la 
despesa sanitària costa tant de canviar per dues qüestions: per la pressió de la 
industria farmacèutica, que és multinacional, i per la pressió dels lobbies, col·lectius i 
corporatius del col·lectius mèdics. Conclou dient que volen prioritzar aquestes 
despeses i que seguiran lluitant perquè no hi hagi ciutadans de 1a o 2a. 
 
El Sr. Alamán clarifica que està a favor de la descentralització, sempre que sigui ben 
gestionada, i indica que la despesa sanitària s’ha disparat a Catalunya per una mala 
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gestió de la descentralització. Expressa que l’Estat central ens ha portat a la ruïna, a la 
descentralització pèssima.  També pregunta si el Sr. Grau està d’acord amb el turisme 
sanitari, ja que en moltíssimes ocasions ha produït una sagnant situació a la sanitat 
pública espanyola. Exposa que la sanitat ha de continuar sent una prestació bàsica, 
tant a Madrid com a Barcelona. Reitera que els únics que han baixat els sous als 
funcionaris de sanitat, a pensionistes, que han deixat dèficit, la prima de risc, la imatge 
d’Europa i l’endeutament es el grup polític del Sr. Grau.  
  
Es sotmet a votació la moció, que s’aprova per 11 vots a favor (4 d’ICV-EUA, 4 d´UC-
Reagrupament i 3 del PSC), 3 vots en contra (3 del PPC) i 3 abstencions (2 de CIU i 1 
d´EC-FIC). 
 
10.5.- MOCIÓ DEL PSC EN DEFENSA DE LES POLÍTIQUES LOCALS 
D’OCUPACIÓ DAVANT LA RETALLADA DELS PRESSUPOSTOS GENERALS DE 
L’ESTAT EN MÀTERIA DE POLÍTIQUES D’OCUPACIÓ 

Davant una situació macroeconòmica que preveu més de 5,5 milions d’aturats -a 
Catalunya, a març de 2012, tenim 638.247 persones aturades i una caiguda de 
l'activitat econòmica molt acusada- el govern del Partit Popular redueix en els seus 
pressupostos generals de l’estat en més de 1.500 M d’euros els programes de 
polítiques actives d’ocupació. 

Volem posar de manifest que els Ajuntaments han destinat molts esforços a 
desenvolupar polítiques actives d’ocupació. Perquè són considerades polítiques 
prioritàries per la ciutadania i perquè els ens locals han pogut comptar amb un 
finançament sostingut en aportacions de l’Estat i la Generalitat, en el cas de 
Catalunya, per executar aquest tipus de polítiques. És cert, que en ocasions el nivell 
de competències ha estat molt alt i el nivell de finançament molt baix per la qual cosa 
els Ajuntaments han hagut de cofinançar part de les accions. Malgrat tot fins ara s’han 
pogut desenvolupar i cobrir en major o menor mesura la demanda d’aquest tipus 
d’actuacions.  

Darrerament ja s’estan començant a viure situacions especialment difícils per la 
reducció del número de convocatòries de la Generalitat per optar a la gestió de 
programes  que permetin desenvolupar una oferta de serveis ajustada a les 
necessitats de cada territori. Unes convocatòries que a més han anat acompanyades 
en l’últim període d’un descens de la seva dotació econòmica amb la qual cosa els 
Ajuntaments i per extensió la ciutadania està patint les conseqüències.  

D’aquesta manera, pels Ajuntaments es planteja un panorama complicat i, fins i tot, 
desolador per poder emparar determinats drets i continuar prestant segons quins 
serveis locals.  

En resum, el projecte de pressupostos de l'Estat per el 2012 i també el Real Decret 
Llei 3/2012, de 10 de febrer, de mesures urgents per la reforma del mercat 
laboral, desmantella el conjunt dels serveis per l'ocupació, precisament quan l’atur és 
més elevat i més falta fa,  i aposta per la recentralització a escala estatal de les 
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polítiques d'ocupació.  I tot això passa amb un servei d’ocupació paralitzat des de fa un 
any i mig. 

Davant aquests fets i les greus conseqüències que poden tenir en el conjunt de 
persones aturades i empreses de la nostra població, des del grup municipal Socialista 
de Cubelles proposa a l'Ajuntament en Ple l'adopció dels següents: 

ACORDS 

Primer.- Instar al Govern de l'Estat a mantenir els pressupostos sense retallada en 
matèria de polítiques actives d'ocupació i foment de l'ocupació 

Segon.-  Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya  a defensar i consolidar les 
competències de la Generalitat en matèria d'ocupació, formació i autoritat laboral. 

· Recuperar les transferències dels recursos al nivell que correspon a la població 
activa de Catalunya. 

· Reduir l'impacte que suposen les previsions dels Pressupostos Generals de l’Estat 
per 2012 en matèria de polítiques actives d’ocupació,  recuperant els recursos 
retallats i augmentant, si fos necessari, el cofinançament per part de la Generalitat 
de Catalunya. 

· Treballar per buscar el consens entre els partits i tots els agents implicats per 
establir les prioritats de les polítiques d'ocupació davant l'amenaça de les 
retallades.  

Tercer.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a prioritzar en la seva agenda 
les polítiques actives d’ocupació i formació davant altres despeses públiques, revisant 
en profunditat les polítiques d'ocupació, els dispositius i la xarxa per abordar-les, 
comptant amb la llarga i exitosa experiència dels Ajuntaments de Catalunya i de les 
entitats Tercer Sector Social. 
 
Quart.- Traslladar aquests acords al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a la 
Conselleria d'Empresa i Ocupació i als grups del Parlament de Catalunya. 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Alamán. 
 
La Sra. Romero llegeix la part expositiva de la moció i demana als companys del 
Consistori suport a aquesta. 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Alamán. 
 
La Sra. Martínez manifesta el mateix que en la moció 10.3a, és a dir, que s’hi 
abstindran. 
 
La Sra. Cuadra diu que comparteixen que les xifres d’atur són altíssimes i entre els 
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joves encara més. Explica que és obvi que des del Govern de la Generalitat i d’altres 
governs es plantegi com un dels principals objectius la recuperació econòmica i 
creació d’ocupació; considera que el que s’ha de fer és crear polítiques per la creació 
de llocs de treball i intentar ajudar el petit i mitjà empresari, però que no hi ha diners. 
Conclou dient que s’hi abstindran. 
 
El Sr. Alamán exposa que està d’acord pràcticament amb tots els punts de la Sra. 
Cuadra, però que el Partit Popular va deixar la taxa d’atur en un 8% i el Partit del 
Socialistes l’ha deixada en un 25%. 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió la Sra. Martínez.  
 
Seguidament, el Sr. Alamán diu que no són excessivament acollits els suggeriments 
de política d’ocupació plantejats pel grup del socialistes, ja que– diu - han deixat la 
taxa d’atur més alta d’Europa i que, per tant, s’han de crear polítiques integrals 
d’ocupació. Conclou per tot l’exposat que el seu vot serà en contra.  
 
El Sr. Baraza explica que una actuació com aquesta ens pot dur una sèrie de 
problemes i que dels 640.000 aturats que tenim al nostre país, prop de 1.400 estan a 
Cubelles, és a dir, un 23% de la població activa i en els joves un 50%. Exposa que les 
retallades, des de que aquest equip de govern ha entrat, els plans d’ocupació, s’han 
reduït i el finançament que els donen ha caigut en picat. Manifesta que els problemes 
que es tenen amb les dacions venen associats a les polítiques d’ocupació i que, per 
tant, és un problema municipal. Explica que un dels objectius d’aquest govern és el 
cicle formatiu de les energies renovables i que es podrà tirar endavant. Conclou que el 
seu vot serà a favor i que donen suport a la moció.   
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió la Sra. Martínez.  
 
El Sr. Pineda considera que hi ha retallades en polítiques d’ocupació, aturats al màxim, 
una reforma laboral clara per fer fora a gent i abaixar els salaris. Pensa que, ja que la 
situació està tant malament, es podria invertir en polítiques d’ocupació i almenys poder 
formar, reciclar els/les treballadors/es i possibilitar l’accés al mercat de treball. Conclou 
indicant que el seu vot serà a favor.  
 
Es sotmet a votació la moció, que s’aprova per 11 vots a favor (4 d’ICV-EUA, 4 d´UC-
Reagrupament i 3 del PSC), 3 vots en contra (3 del PPC) i 3 abstencions (2 de CIU i 1 
d´EC-FIC). 
 
10.6.- MOCIÓ DEL PSC EN DEFENSA DELS AFECTATS PER LA CONTRACTACIÓ 
DE “PARTICIPACIONS PREFERENTS” EMESES PER DIVERSES ENTITATS 
FINANCERES 
 
El grup municipals del PSC a l’Ajuntament de Cubelles: 
 

EXPOSA 
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Que més de 700.000 persones, de les quals 210.000 a Catalunya, són afectades per 
haver adquirit les conegudes com a “participacions preferents”, producte financer d’alt 
risc ofert per diverses entitats financeres.  
 
Les “participacions preferents” consisteixen en eines de captació de fons procedents 
de persones estalviadores, amb molt baixa liquiditat, sense venciment de retorn del 
capital, i que en la seva remuneració, en rendiment i en retorn del capital inicial queden 
subjectes a l’arbitrarietat de l’entitat financera emissora.  
 
Aquest producte financer presenta un gran nombre d’avantatges per a les entitats 
financeres emissores, atès que el capital captat és comptabilitzat com a fons propis. 
Per tant, i en raó de les exigències en dotació de capital propi efectuades pel Banc 
Central Europeu i pel Banc d’Espanya, la promoció de les “participacions preferents” 
entre les persones clients de diverses entitats financeres alleujava aquestes noves 
exigències dels ens reguladors esmentats, sense carregar els seus balanços i 
endossant la responsabilitat a les persones subscriptores d’aquest producte financer.  
 
A diferència dels dipòsits efectuats a comptes corrents, comptes d’estalvi o comptes a 
termini, el capital situat a les “participacions preferents” no queda cobert pel Fons de 
Garantia de Dipòsits, perdent una important seguretat per a la persona estalviadora o 
inversora.  
 
En els darrers mesos, i com a conseqüència de la profunda situació de crisi 
econòmica, moltes de les persones que tenien dipositats els seus estalvis en forma de 
“participacions preferents” han vist com ni la remuneració compromesa ni la 
recuperació del capital inicial no són satisfets per diverses entitats financeres. La 
complexitat d’aquest producte financer així com la particular situació econòmica 
d’algunes entitats financeres ha generat que moltes persones estalviadores no puguin 
recuperar en cap moment el seu capital inicial, trobant-se en alguns casos amb 
respostes que incloïen només la recuperació d’una part del capital invertit, perdent-ne 
bona part, o amb compromisos de retorn de fins a 10 anys.  
 
Cal notar que les “participacions preferents”, en no tenir venciment, només poden ser 
venudes al que es coneix com a “mercat secundari”, àmbit on la venda és força 
complicada, sovint a un preu molt més baix que el valor inicial dipositat, i on 
generalment només la pròpia entitat emissora acostuma a recomprar, també sovint a 
un preu molt menor que el capital inicial.  
 
La venda de “participacions preferents” a persones estalviadores s’ha estat duent a 
terme per part de diverses entitats financeres sota frau, en no informar de forma 
detallada i acurada tant dels avantatges com dels inconvenients d’aquest tipus 
d’inversions. De fet, moltes de les persones afectades per les “participacions 
preferents” són persones amb dificultats per comprendre moltes de les subtilitats de 
productes financers complexes com aquest. I, tal i com la realitat demostra, sovint 
diverses entitats financeres han obviat d’explicar a aquestes persones molts dels 
inconvenients que presenten les “participacions preferents”.  
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Moltes de les persones afectades per les “participacions preferents” són gent gran, 
pensionista, amb no massa recursos o amb rendes baixes, raó per la que el fet de no 
rebre la remuneració prevista o promesa, així com els dubtes i dificultats per recuperar 
el capital inicial, els col·loca en una situació compromesa, difícil, i generadora d’un 
malestar important. 
  
Per tant, i davant de la important incidència que té aquest fet per a moltes persones, 
que es veuen desprotegides i indefenses per la complexitat d’uns productes financers 
dels que no han estat correctament informades ni assessorades, proposem al Ple de 
l’Ajuntament de Cubelles la presa dels següents: 
 

ACORDS 
 

Primer.- Manifestar la manca d’informació en la que han incorregut en molts casos 
determinades entitats financeres en la comercialització d’aquests productes. 
 
Segon.- Comunicar als organismes reguladors (Banc d’Espanya i Comissió Nacional 
del Mercat de Valors) la necessitat d’impulsar una campanya de comunicació per part 
de les pròpies entitats financeres per tal de garantir la correcta informació per al 
conjunt de persones afectades, dels seus drets i dels seus deures.   
 
Tercer.- Instar al govern de l’Estat a demanar als organismes reguladors que les 
entitats financeres garanteixin liquiditat en terminis raonables als afectats per aquests 
productes, dels que no hagin garantit una informació adequada sobre les seves 
característiques a l’hora de la seva contractació i comercialització.  
 
Quart.- Donar suport a totes les actuacions de les associacions de persones usuàries 
de les entitats financeres en la informació i defensa de les persones afectades, i en la 
denúncia de les irregularitats i comeses en la fase de comercialització i contractació 
d’aquests productes financers.  
 
Cinquè.- Recolzar totes les iniciatives legislatives i parlamentàries encaminades tant a 
la denúncia i divulgació de les males pràctiques abans esmentades, com a la defensa i 
demanda de restitució dels drets de les persones afectades.  
 
En aquests moments s’absenten de la sessió el Sr. Baraza, el Sr. Hugué i el Sr. Lleó.  
 
La Sra. Romero llegeix la part expositiva de la moció i demana el suport dels membres 
del Consistori.  
 
En aquests moments s’incorporen a la sessió el Sr. Baraza i el Sr. Lleó i s’absenta el 
Sr. Ardila.  
 
La Sra. Martínez manifesta el mateix que en la moció 10.3, és a dir, que s’hi 
abstindran. 
 
La Sra. Cuadra diu que el seu vot serà a favor.  
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En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Ardila. 
 
El Sr. Alamán diu que comparteix plenament el tema de les participacions preferents; 
que és un tema judicial, ja que són contractes signats. Explica que els òrgans judicials 
estan donant la raó als ciutadans, sempre que aquests acreditin la manca d’informació, 
i que coneix a ciutadans que estan patint aquesta situació; conclou dient que hi 
votaran a favor.  
 
La Sra. Fonoll diu que hi votaran a favor.  
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Hugué. 
 
El Sr. Pineda diu que les preferents és un engany al que moltes persones han estat 
sotmeses, per la qual cosa el grup d’ICV diu no, i el seu vot serà a favor.   
 
Es sotmet a votació la moció, que s’aprova per 16 vots a favor (4 d’ICV-EUA, 4 d´UC-
Reagrupament, 3 del PPC, 3 del PSC i 2 de CIU), cap vot en contra i 1 abstenció (1 
d´EC-FIC). 
 
10.7.- MOCIÓ DEL PSC EN DEFENSA DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS 
 
El Partit dels Socialistes de Catalunya vol mostrar la seva gran preocupació per les 
conseqüències que estan tenint i que tindran les decisions en el terreny de l’educació 
que tant el Govern de la Generalitat de Catalunya com el Govern d’Espanya estan 
prenent en aquests darrers mesos. A Catalunya, els retrocessos lligats a la supressió 
de la 6a hora als centres de titularitat pública, l’estat de paràlisi del desplegament de la 
Llei d’Educació de Catalunya, la falta d’ambició de la Conselleria d’Ensenyament 
respecte a les obres i infraestructures imprescindibles, la insensibilitat respecte a 
l’impacte social en l’endarreriment de beques i ajudes o el menys teniment de la 
col•laboració interinstitucional amb els ajuntaments amb les Oficines Municipals 
d’Escolarització, estan portant el sistema educatiu a una situació molt complicada. A 
més, la darrera aportació per part del Ministerio de Educación, amb les mesures 
anunciades pel ministre i que ara caldrà traslladar a l’àmbit català, ens aboquen a una 
pobra i mala situació del sistema educatiu que amb l’aportació i esforç de tothom 
havíem bastit al nostre país.  
 
A aquesta complicada situació, hi cal afegir el fet de com el Govern de la Generalitat 
de Catalunya està abordant i conduint l’etapa educativa dels 0 als 3 anys a Catalunya. 
No podem entendre ni compartir com el govern es pot desentendre de la seva 
competència i responsabilitat institucional i no compartim com s’està dilapidant un 
escenari de franca col•laboració i coresponsabilitat entre administracions publiques. 
Només un marc de col•laboració pot fer possible abordar l’etapa educativa de 0 a 3 
anys al nostre país. Això sí que és defensar una opció clara de país, i una opció 
estratègica en l’àmbit de propostes de serveis als infants i a les seves famílies.  
 
Els socialistes sempre hem defensat la importància de l’etapa educativa dels 0-3 anys, 
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pel que aporta al desenvolupament de les potencialitats de l’infant i pels posteriors 
beneficis en la consecució amb èxit dels ensenyaments obligatoris. Aquesta és la 
política que s’ha seguit en els governs municipals d’esquerres. Per això creiem que 
contribueix a la igualtat d’oportunitats i a la cohesió social.  Ens temem que, malgrat la 
repetida cançó recurrent del suport a la família, des del Govern de Catalunya aquest 
suport a les famílies i a les possibilitats de conciliació laboral no formen part del full de 
ruta de l’actual política pública. 
 
A més, denunciem que, per justificar una letal baixada de contribució econòmica en el 
manteniment de les Escoles Bressol, el Departament d’Ensenyament ha caigut en la 
temptació de negar, criticar i menystenir la tasca feta per totes les administracions 
locals del país. 
  
Per això afirmem que l’actual model d’atenció educativa dels infants de 0-3 anys és de 
qualitat, respon clarament a la funció que se li ha assignat dintre la  societat, i 
explicitem que cada un dels més de 500 municipis que han tirat endavant una o vàries 
escoles bressol, ho han fet amb responsabilitat econòmica, amb ambició educativa i 
aprofitant els recursos singulars de cada ajuntament.  
 
És molt injust que el Govern de la Generalitat de Catalunya es desentengui d’una 
responsabilitat compartida, i davant la qual els ajuntaments, sols i de forma unànime, 
han assumit la titularitat de l’espectacular creixement de places d’escola bressol al 
nostre país.  La important xarxa pública d’escoles bressol  té el seu origen en una 
Iniciativa Legislativa Popular que va ser transformada en Llei pel Parlament de 
Catalunya. La retallada executada pel Departament d’Ensenyament en l’aportació al 
sosteniment de les places d’Escoles Bressol significa un menys teniment dels mandats 
legals del Parlament de Catalunya i és una confirmació que en la línia política de 
l’actual Govern del país, l’etapa 0-3 anys no té cap mena de valoració ni importància.  
 
Per això, i coneixent les darreres xifres de cofinançament anunciades per la 
Generalitat (representen un 28 % i un 44 % inferiors a l’aportació de fa dos cursos), 
volem afirmar que no només resten molt lluny del cost real de les llars d’infants, 
incloses les 42 llars d’infants de titularitat de la Generalitat, sinó que incideixen 
plenament en la viabilitat de la prestació d’aquest servei públic.  
 
En aquest sentit, el Partit Socialista de Catalunya reclama la responsabilitat 
competencial i la lleialtat institucional del Govern de la Generalitat de Catalunya, i per 
això sol•licitem un finançament suficient, tal com regula la Llei d’Educació de 
Catalunya.  Considerem l’educació com un element estratègic prioritari de l’acció 
política, per sortir de la crisi econòmica i per avançar en la consecució d’una societat 
molt més formada i cohesionada.  
 
El Partit Socialista de Catalunya vol que es mantingui el compromís amb aquest gran 
pacte social i amb les directrius legislatives aprovades pel Parlament de Catalunya, 
màxima institució del nostre país, i que s’havien materialitzat en un alt grau de 
coresponsabilitat entre els ajuntaments i el govern de la Generalitat en diversos àmbits 
educatius, amb projectes comuns que caldria continuar portant a terme en favor de 
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l’equitat i de l’ensenyament de qualitat.  
 
Per tot això, els GMS proposa en aquesta moció que els grups municipals donin suport 
a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques en la resolució en demanda dels recursos necessaris i suficients per 
garantir l’existència d’una oferta de 0-3 anys necessària al nostre País.  

 
ACORDEN 

 
Primer.- Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya els recursos necessaris, 
suficients i correctes, d’acord amb la Llei d’Educació de Catalunya, per mantenir les 
actuals escoles bressol municipals creades per acord parlamentari i, així, fer front a les 
necessitats educatives de les nostres ciutats i pobles en benefici de les famílies i del 
benestar social de la ciutadania.  
 
Segon.- Instar el Govern de la Generalitat perquè doti fins a 1.600 € la bestreta de 
1.300 € anunciada per la Conselleria d’Ensenyament per al curs 2011-12, i a mantenir 
l’esmentat import per als cursos següents. 
 
Tercer.- Traslladar al Govern de la Generalitat la voluntat de les entitats municipalistes 
de fer sostenible la provisió pública de serveis educatius d’infància mentre s’estableixi 
un marc estable de col•laboració i coresponsabilitat entre les administracions 
educatives. 
 
Quart.- Instar el Departament d’Ensenyament a trobar mesures necessàries que 
permetin la sostenibilitat i l’optimització del model d’Escoles Bressol.  
 
Cinquè.- Reclamar al Govern de l’Estat la dotació dels fons necessaris destinats a la 
sostenibilitat dels serveis de la primera infància.” 
 
La Sra. Martínez diu que donaran el seu vot a favor, sempre que el regidor, Sr. Baraza, 
els convidi a una taula per treballar plegats per veure fins a on pot arribar l’Ajuntament 
per tal que les famílies locals tinguin el mínim impacte.  
 
La Sra. Cuadra explica que en aquesta moció s’hi abstindran, tot i que estan d’acord 
amb tots els punts dels acords, excepte el segon, ja que saben que el Govern de la 
Generalitat no ens dotarà de 1.600 € per nen, perquè així ho han anunciat, i que s’ha 
arribat a parlar de 1.000 €. No obstant, s’ofereix a parlar amb el regidor sabent 
realment de quants diners es disposa. Exposa que hi ha ajuntaments que estan 
assumint el 40 %, la meitat o inclús el 70 % d’aquesta retallada i altres el que poden. 
Dubten que l’Ajuntament pugui assumir-ho tot, per tant, s’ofereixen a treballar 
conjuntament per donar suport a la decisió final. Explica que el cost és assumit per tres 
parts: la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament i els pares, i que si per part de la 
Generalitat s´ha anat minvant la quantitat queda clar que s´haurà de de front per la 
resta.  
 
El Sr. Alamán reitera que els ajuntaments no estan rebent les contraprestacions de les 
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administracions superiors, però que s’està elaborant una llei de finançament pels 
municipis. Conclou dient que hi votaran a favor de la moció. 
 
El Sr. Grau sol·licita la necessitat de convocar de manera urgent una comissió 
informativa per tractar aquest tema, que consideren que és important i poder 
col·laborar amb aquesta revisió econòmica per veure quin impacte té en els 
pressupostos del 2012. Exposa que sempre han defensant l’ensenyament de 0 a 3 
anys, però que ha d’haver un repartiment de despesa.   
 
El Sr. Baraza diu que pren nota de l’oferiment de la Sra. Cuadra, la Sra. Martínez i del 
Sr. Grau i que no hi ha cap inconvenient per reunir-se en les properes setmanes. 
Explica que la seva intenció era convocar el Consell Escolar Municipal, a principis de 
juny, en el que la Sra. Martínez i Sra. Cuadra participen, i convida també el grup del 
PSC per tractar l’assumpte; no obstant, diu que es reuniran abans per tractar aquest 
tema i altres que estan afectant a la Regidoria d’Ensenyament. A continuació, dóna a 
conèixer les dades i diu que en l’any 2010-2011, la Generalitat aportava al voltant de 
1.800 € per nen/a; que l’any passat donaven 1.600 € i que ara diuen que oscil·larà 
entre 1.300 € i 1.000 €. Exposa que el pas dels anys 2010 al 2012  ja va suposar per 
l’Ajuntament entre 35.000 € i 40.000 € i a les famílies se’ls va carregar al voltant d’un 
20-25 %, i que si la quantitat passa als 1.000 €, el cost de l’Ajuntament serà 
aproximadament d’uns 130.000 € i per les famílies un 25 %, ja que considera que no 
es pot pujar més.  
 
A continuació, el Sr. Baraza manifesta que hi ha altres problemes: que els mestres no 
s’hagin de substituir en els 10 dies primers, ja que això va en contra de la qualitat 
d’ensenyament; que als instituts el personal de servei i administració han reduït un 15 
% la seva jornada i a Cubelles en tenim, però no és fix. Diu que a més hi ha el projecte 
del cicle formatiu, que diuen que no és prioritari, i que amb tot això, diu voler donar a 
conèixer la problemàtica d’ensenyament, que no és centrada únicament en les llars 
d’infants; conclou dient que estan intentant que la repercussió als pares sigui la més 
petita i que el seu vot serà a favor.    
 
El Sr. Pineda diu estar d´acord amb l´explicat pel Sr. Baraza i que el seu vot serà 
favorable.  
 
Es sotmet a votació la moció, que s’aprova per 15 vots a favor (4 d’ICV-EUA, 4 d´UC-
Reagrupament, 3 del PPC, 3 del PSC i 1 d´EC-FIC), cap vot en contra i 2 abstencions 
(2 de CIU). 
 
11.- ALTRES MOCIONS 
 
No hi ha. 
 
12.- PRECS I PREGUNTES 
 
Precs del grup municipal d’EC-FIC 
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1.- La Sra. Martínez demana que els temes que es portin al Ple siguin més municipals i 
preocupin a la ciutadania local; tanmateix, demana que el Govern sigui més 
participatiu i més transparent. 
 
2.- La Sra. Martínez demana una còpia del llistat de les factures pendents de 
pagament dels proveïdors que l’Ajuntament ha lliurat al Ministeri d’Hisenda amb 
l’import de cadascuna d’elles i l’import total del deute, i assenyala que es pot lliurar 
amb format digital. 
 
3.- La Sra. Martínez explica que el mes de gener van demanar una reunió per abordar 
l’assumpte de la utilització de la Casa del Fortí per part dels veïns de la Mota de Sant 
Pere i encara no se’ls ha donat resposta; per tant, preguen de nou poder mantenir 
aquesta reunió. 
 
4.- La Sra. Martínez exposa que el Sindicat de l’Ajuntament de Cubelles, CATAC-IAC,  
ja que ho ha fet públic, ha demanat certa documentació a l’Ajuntament  i que no se’ls 
ha donat. Preguen que es reconsideri aquesta actitud tant negativa i que se’ls faciliti la 
documentació que han demanat. 
 
5.- La Sra. Martínez explica que persisteix el problema de contestar les instàncies dels 
veïns amb un excessiu retard. Considera que aquesta actitud és contradiu amb la 
imatge que l’equip de govern vol donar com administració àgil i propera al ciutadà. Per 
tant, preguen  que les instàncies dels veïns es contestin a la major brevetat i celeritat 
possible i sempre dins dels terminis  establerts.  
 
6.- La Sra. Martínez exposa que la nova canonada dels fecals, que ja es va posar al riu 
Foix en substitució de la que hi havia malmesa ja està parcialment oberta i amb el 
revestiment de formigó trencat.  Per tot això, demana que es prenguin les mesures 
adients per protegir adequadament aquesta canonada i que es depurin 
responsabilitats, ja que diu no considerar normal que una obra de més d’un any i que 
va suposar quasi una despesa de 60.000€ quedi danyada a la primera riuada.  
 
7.- La Sra. Martínez agraeix que s’hagin considerat els motius al·legats per la 
celebració de la revetlla per part del Casal d’avis Pura vida a la plaça del mercat. 
Preguen que en un futur, abans de prendre decisions dràstiques s’ho pensin 
detingudament per no ocasionar molèsties innecessàries. 
 
8.- La Sra. Martínez exposa que els pacients amb problemes de mobilitat i que han 
d’accedir al CAP en cotxe, es troben que no hi ha cap lloc on poder aturar-lo  per 
baixar els pacients i sovint s’han d’aturar al mig del carrer amb el perill que això pot 
comportar.  Per tant, prega que s’habiliti un lloc segur davant el CAP sense interferir el 
trànsit. 
 
9.- La Sra. Martínez agreix que després d’aproximadament 6 plens d´estar demanant-
ho, s´hagi publicat a la web de l’Ajuntament de Cubelles les retribucions de tots els 
regidors del Consistori, tant de govern com de l’oposició. Afegeix, però, que no hi 
figura el que cobra l’Alcaldessa ni  la 1a ni 2a Tinenta d’Alcalde, i considera que això 
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pot donar lloc a interpretacions errònies, ja que a l’última publicació es diu haver pagat 
10.259,50€ i que es varen pagar realment de 27.835,24€. Per tant, prega que es 
rectifiqui. 
 
Precs del grup municipal del CIU 
 
1.- El Sr. Lara prega que es faci constar en l’acta del Ple ordinari, de data 20 de març 
de 2012, que en el punt de precs i preguntes, va demanar la paraula sense que 
aquesta petició es portés a terme.  
 
2.- La Sra. Cuadra demana que quan hi hagi una festa de puntaires que suposi una 
tallada dels carrers del centre i que provoqui que el trajecte de l’autobús es vegi 
modificat s´avisi i/o comuniqui als veïns/usuaris, per exemple, mitjançant un cartell a 
les parades. 
 
3.- La Sra. Cuadra manifesta, en nom de diversos propietaris de bars i/o restaurants, i 
arrel de la crisi, la voluntat de treballar de manera conjunta amb la Regidoria de 
Comerç a partir de la Llei antitabac per intentar millorar l’ordenança que regula les 
terrasses i  la instal·lació de taules; ja que alguns d’ells  tenen dificultats per instal·lar-
les en l’espai en què estan situades.  
  
Precs del grup municipal del PSC 
 
1.- La Sra. Romero demana el següent prec i es transcriu de forma literal: “Degut als 
incidents ocorreguts a la finalització del Ple de març davant la violència i agressió del 
regidor de govern membre d’ICV, el Sr. Pineda, contra un veí del municipi que formava 
part del públic. El PSC en aquest ple sol·licita a la Il·lustríssima Sra. Alcaldessa, 
Mònica Miquel, el cessament de dit regidor, ja que el nostre partit repudia qualsevol 
tipus de violència i aquests actes són en major grau quan es tracta d’un representant 
polític del municipi que forma part de l’equip de govern. Gràcies.” 
 
Preguntes del grup municipal d’EC-FIC 
 
1.- La Sra. Martínez i la Sra. Alcaldessa-presidenta demanen que consti en acta literal 
la següent exposició que, segons indicacions de la Sra. Martínez, ha estat 
consensuada pels tres grups de l’oposició: PSC, CIU i EC-FIC. 
 
“En relació a l’acta del 17 de gener , en el punt on es fa constar la pregunta de la Sra. 
Romero a la regidora Sra. Navarrete de si hi ha alguna relació laboral entre el nou Cap 
de la Policia Local i algun familiar seu. Acta en la que per cert no constava la negativa 
de la regidora a la pregunta esmentada, que per tres cops ho va negar. 
 
Independentment d’això, vostè, Sra. Navarrete, ho va negar també, tant al Canal Blau 
com a Ràdio Cubelles, Diari de Vilanova... dient que estava tranquil·la que la veritat 
era la seva premissa vital i que en el decurs del temps tothom quedaria al seu lloc. A 
més a més vostè va fer que el Govern Municipal organitzés una roda de premsa 
anunciant una querella que avui i un cop passat tres mesos, sabem que encara no 
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s’ha interposat adreçada a defensar la seva honorabilitat, fins el punt de que el 
Sr.Alamán va dir que si el govern no fos transparent i actués tal com denunciava 
l’oposició, plegaria. 
 
Doncs bé, pot ser que comencin a fer les maletes, perquè no el temps, sinó un familiar 
directe seu, Sra. Navarrete, tal i com es va insinuar a la roda de premsa, i tal com li va 
preguntar la Sra. Romero, ha confirmat el que nosaltres vàrem dir. Que no es altre que 
aquest familiar seu havia treballat com a company de feina al Vendrell, del nou cap de 
la policia contractat per vostès. 
 
En una carta personal dirigida a un particular, a través de l’OPIC, admesa per aquesta 
oficina municipal on només es poden dirigir cartes i instàncies a l’Administració, va ser 
tramitada i lliurada per la Policia Municipal al seu destinatari, (Val a dir que en aquest 
cas es va tramitar tan sols en 5 dies).... Obviant tota legalitat en matèria de 
correspondència, protecció de dades, etc; utilitzant amb el consentiment de la Sra. 
Alcaldessa a fer servir l’Ajuntament com oficina de correus o missatgeria. Podrem a 
partir d’ara felicitar un aniversari o uns nadals a un veí que no sabem on viu, 
presentant un escrit a l’OPIC amb la certesa que l’Ajuntament també li farà arribar i 
amb tanta celeritat? 
 
Aquesta carta personal no només l’ha posat en evidència Sra. Navarrete sinó que de 
retruc també el seu company que va donar la cara per vostè, perquè vostè va negar un 
fet, que el seu familiar posa de manifest en aquesta carta. I és que havia treballat i 
coneix el nou Cap de policia, el qual curiosament el qualifica amb les mateixes 
paraules que vostè, de bona persona i excel·lent professional, de tal manera que:  O 
vostè ha mentit sistemàticament en negar en diverses ocasions a través de diversos 
mitjans de comunicació aquesta realitat pel que hauria de dimitir si tingués una mica 
de dignitat política, o que vostè no sap ni on ni amb qui treballen els seus familiars més 
propers, motiu pel que també hauria de dimitir, per què si no sap el que hi ha a casa 
seva, com pot saber el que passa a Cubelles amb prop de 14.000 ciutadans? 
 
Es fa estrany que desprès d’aquests 3 mesos anunciant el Sr. Alaman a diversos 
mitjans de comunicació que els nostres serveis jurídics ho estaven estudiant, hagi 
optat finalment per contractar un bufet d’advocats extern, donat que els juristes 
municipals no hi veuen fonamentació jurídica per la seva interposició, raó per la qual 
s’ha optat per una contractació jurídica externa motivada per la seva obcecació de 
continuar denunciant ni que sigui per algú de fora de casa, que els ha dit finalment allò 
de “que pagant Sant Pere canta...” 
 
Ara el que voldríem es que ens expliquessin a nosaltres i als veïns: Perquè una 
querella per suposades injuries la qual està tipificada al Codi Penal com a “delicte 
privat”, es subvenciona amb els diners públics, amb connivència amb l’Alcaldia que li 
dona suport polític i econòmic per sufragar la despesa que comport la contractació de 
procurador i advocat extern, amb el decret 173/12? Hi ha algun informe signat per 
algun responsable legal que avali aquest procediment administratiu i aquest dispendi, 
o es decisió únicament d’Alcaldia i de la Regidora Sra. Navarrete?” 
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2.- La Sra. Martínez pregunta: S’ha retallat la qualitat del servei de la neteja de la via 
pública? S’obliga als propietaris dels solars a complir la normativa per mantenir-los 
nets i se’n fa el seguiment pertinent? S’han deixat de fer els tractaments preventius de 
desratització dels espais públics? 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió la Sra. Boza. 
 
3.- La Sra. Martínez explica que el ball de mantons d’aquest any s’ha fet al restaurant 
del Poliesportiu  i pregunta:  Per què s’ha fet en aquest lloc i no en qualsevol altre? Es 
va consensuar aquest espai amb els restauradors de l’Associació d’Hosteleria i 
Comerç? A quins restauradors o en quins representants es va reunir l’Ajuntament per 
decidir aquest lloc? 
 
4.- La Sra. Martínez pregunta: Quin ha estat el cost total del Carnaval d’enguany? 
 
5.- La Sra. Martínez pregunta: Quin ha estat el cost de la Festa de la Xatonada? És 
cert que  Cubelles s’ha sortit de l’organització de la Ruta del Xató? Explica que si és 
veritat, no entenen per què l’Ajuntament de Cubelles vol seguir celebrant aquesta 
festa. A continuació, pregunta: És, potser, per estalviar 1.465,00€ anuals que li 
representa a l’Ajuntament  ésser membre de l’organització?  
 
6.- La Sra. Martínez exposa que s’han assabentat per premsa, com totes les notícies, 
que l’Ajuntament vol crear  un oficina des de l’Àrea d’empresa per donar suport a les 
empreses i pregunta: Quin serà el suport que rebran les empreses? Aquesta oficina es 
pensa dotar amb personal de la casa o es crearan noves places de treball? És que 
actualment no es dóna prou suport a l’empresa, que cal crear aquesta oficina? 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Grau i s’incorpora la Sra. Boza. 
 
7.-  La Sra. Martínez explica que ha sentit que aquest any es podria iniciar la 
construcció del port esportiu, ja que el Govern municipal ha mantingut una reunió amb 
la Generalitat de Catalunya i dedueixen que també han tingut converses amb 
l’empresa concessionària. Pregunta: Ens poden dir si això és veritat? Quan s’han 
reunit amb el Club Marítim Metropolità, empresa concessionària de la construcció del 
port? O es tracta d’una notícia més per omplir espais de comunicació, sense cap mena 
de fonament? 
 
8.- La Sra. Martínez comenta que l’Alcaldessa-presidenta va informar, a través del 
Canal Blau al mes de juny, d’assolir el compromís de dur a terme una auditoria externa 
i una auditoria informàtica. Pregunta: En quin estat d’execució es troben aquestes 
dues auditories? Quin són els períodes que s’estan auditant? Ens poden dir quan es 
lliuraran els resultats? En el supòsits que no hagin començat; ens poden aclarir per 
quins motius? 
 
9.- La Sra. Martínez en relació a la pèrdua d’1.100.000,00€ de la subvenció de l’ACA 
que tenia assignada per les obres de sanejament al sector marítim i segons la 
resposta lliurada per l’equip de govern actual, pregunta: Ens poden dir quin és el tècnic 
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de l’àrea responsable de presentar les certificacions signades?  
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Grau.  
 
10.- La Sra. Martínez explica que segons consta a l’acta de la Junta de Govern Local 
de desembre passat, ja s’han enderrocat les graderies del Camp de Futbol i les dues 
cases del nucli antic; posteriorment, el mes de gener surten aquestes publicacions al 
BOP i es donen 15 dies per presentar al·legacions. Pregunta: Com s’han permès 
vostès d’executar els enderrocs sense haver finalitzat el termini establert 
d’al·legacions? Es van presentar al·legacions? Si és així, quina resposta s’ha donat? 
Quin sentit té que uns edificis que porten anys a l’espera de ser enderrocats, es 
contractin finalment per urgència i amb aquest desgavell? A quantes empreses es van 
demanar pressupostos? A quina empresa es va adjudicar? I per quins imports?  
 
11.- La Sra. Martínez comenta que, segons consta a l’acta de la Junta de Govern 
Local, l’Interventor adverteix de la irregularitat d’algunes regidories pel fet de que 
arriben factures per pagar abans que s’hagin contractat  a l’empresa com es el cas de 
la mateixa revista “Cubelles Comunica”. Pregunta: Com es pot funcionar d’aquesta 
manera?  
 
12.- La Sra. Martínez explica que han escoltat en una entrevista de Ràdio Cubelles 
que finalment el govern ha decidit tornar a canviar la situació del parc Santa Maria per 
retirar el parc vial i deixar-ho tal i com estava inicialment; malgrat les diverses 
reivindicacions dels veïns de deixar-ho com està actualment. Pregunta: Ens poden dir 
per quin motiu ara volen fer aquesta despesa quan ni els mateixos veïns, que són els 
més afectats, no han reclamat?  
 
13.- La Sra. Martínez comenta que fa unes setmanes es van iniciar unes obres de 
col·locació de panot a la vorera del carrer Pompeu Fabra a l’altura del pavelló 
poliesportiu i que després d’uns dies d’aturades, s’estan retirant els trams de panot 
que s’havien col·locat. Pregunta: Qui fa aquestes obres? Per què s’han arrencat i fet 
de nou, quan ja s’havien col·locat? Quin cost tenien aquestes obres? I quan està 
previst acabar-les?  
 
En aquests moments s’absenta de la sessió la Sra. Romero.  
 
14.- La Sra. Martínez explica que tenen constància que la persona que ocupava el 
càrrec de cap de Serveis tècnics, la TAE d’urbanisme, s’ha traslladat a un altre lloc de 
treball i no exerceix com a tal, ja que s’ha nomenat a un altre tècnic com a nou cap del 
departament. Pregunta: Per quin motiu es mantenen duplicitats de càrrecs i de sous? 
Per què no s’ha dut a plenari la modificació d’aquesta plaça i en conseqüència, la 
rebaixa d’aquest cost salarial innecessari?  
 
15.- La Sra. Martínez explica que a l’acta de la Junta de l’Àrea d’Urbanisme i Medi 
Ambient, s’informa de l’aprovació de la Xarxa bàsica de la bicicleta per enllaçar-ho 
finalment amb la Xarxa europea, EuroVelo. Pregunta: Ens poden dir per què no ens 
han tingut en compte en aquest procés? Afegeix que aquest projecte no estarà 
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finançat per l’Ajuntament i que es dotarà d’infraestructures com bancs, enllumenant, 
etc; i pregunta: quin cost representarà pel nostre municipi mantenir en bon estat 
aquests itineraris? Quan pensen parlar d’aquest projecte amb la resta de grups? 
  
16.- La Sra. Martínez comenta que el Sr. Alamán a través de Ràdio Cubelles fa unes 
declaracions en relació a l’import de les factures que l’Ajuntament té pendents de 
pagament i informa que l’Ajuntament ha demanat un crèdit a 10 anys per fer front a 
aquestes factures. Pregunta: Ens poden dir per quin motiu no hem estat tampoc 
informats en aquest assumpte per poder valorar entre tots, si aquesta és la solució 
més adequada o potser no?  
 
En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Alamán i s’incorpora a la sessió la 
Sra. Romero.  
 
17.- La Sra. Martínez pregunta: Poden dir quin cost total té la “Festa dels Tres 
Tombs”? L’Ajuntament s’ha adherit a la Federació de la Festa dels Tres Tombs? 
 
18.- La Sra. Martínez explica que per Setmana Santa que la majoria dels dies va haver 
pluja i conseqüentment les platges van estar buides, la maquinària de netejar les 
platges va passar cada dia. Opina que s’han llençat els diners i que ara que comença 
el bon temps, la màquina de netejar no es tornarà a passar, segurament, fins un dia el 
mes de juny. Pregunta: No es podria planificar la neteja de les platges en funció no 
només del calendari establert, sinó també de la climatologia i coordinar amb l’empresa 
els dies que cal netejar-les i els dies que no cal, perquè el temps no acompanya? 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Alamán. 
 
19.- La Sra. Martínez explica que al costat de l’Ermita de Sant Pau, a Gallifa, hi ha dos 
contenidors de deixalleries; dedueix que pel mal estat en que es troben i la seva 
ubicació, no és el lloc on haurien d’estar. Pregunta:  ha estat l’Ajuntament que els ha 
col·locat allà o ha estat fruit d’un acte incívic perquè algú els ha traslladat fins aquella 
zona?  
 
20.- La Sra. Martínez explica que els veïns de la zona de la Mota de Sant Pere han 
manifestat que l’aparcament antic de la Sala multiusos s’hi ha col·locat molts 
contenidors grans de runa i deixalles, i està molt pròxim a la desembocadura del riu 
Foix i a la zona de pícnic, ja que aquest espai natural és un dels paisatges més 
representatius del municipi.  Pregunta: Pensa l’equip de govern utilitzar aquest solar 
com a deixalleria amb l’impacte visual que això suposa tant pels veïns com pels 
visitants del nostre municipi i per les platges? 
 
21.- La Sra. Martínez comenta que el passat dia 9 de maig de 2012 va tenir lloc la 
lectura del manifest del Consell Català del Moviment Europeu amb la conseqüent 
hissada de la bandera europea. Pregunta: En un futur es podria instal·lar com a 
solució un nou màstil perquè no es veiem amb la necessitat de treure la bandera del 
nostre municipi?  
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Preguntes del grup municipal del CIU  
 
1.- La Sra. Cuadra pregunta: Es convocarà la reunió de treball a la que vam 
comprometre’ns  tots els regidors el mes de setembre per treballar sobre el  protocol 
de  l’Ajuntament en els diferents actes? 
 
2.- La Sra. Cuadra pregunta: Contestaran al Síndic de Greuges sobre la demanda de 
documentació i informació que se’ls fa sobre el parc de la urbanització de Santa 
maria? 
 
3.- La Sra. Cuadra explica que en el ple del mes de gener de 2012 van fer una 
proposta d’abaratir els costos per obrir un negoci a Cubelles i se’ls va dir des del 
govern que això era il·legal i al cap d’uns mesos van anunciar que ho farien. Pregunta: 
Com es farà?  
 
4.- La Sra. Cuadra pregunta: Hi ha alguna intenció d’exigir els comerços i negocis que 
no compleixen la normativa d’accessibilitat per què ho facin?  
 
5.- La Sra. Cuadra pregunta: S’ha parlat amb els veïns de l’Associació de propietaris  
de la urbanització La Mota per saber què es farà amb ells o on se´ls ubicarà? Hi ha 
més entitats en el mateix cas que aquesta entitat? 
 
6.- La Sra. Cuadra pregunta: Com està el tema de la gossera?  
 
7.- La Sra. Cuadra pregunta en relació al pagament de la revista “Cubelles Comunica”: 
Com es fa la tirada? I com es fa el repartiment? Ja que, diu, hi ha veïns del municipi 
que no la reben.  
 
8.- La Sra. Cuadra pregunta: S’ha previst iniciar el treball per l’aprovació del ROM? 
Explica que seria un document molt positiu amb el Pla estratègic de participació 
ciutadana i també proposen que les intervencions de les persones del públic constin 
en acta.  
 
9.- La Sra. Cuadra pregunta: Pensen comunicar els canvis en la estructura de Serveis 
Tècnics? Diu que hi ha persones que ocupen nous càrrecs. 
 
10.- La Sra. Cuadra pregunta: Quin ha estat el motiu que ha fet canviar amb el regidor 
d’obres i serveis, el sentit d’estacionament del carrer Sant Antoni? S’ha consultat amb 
els veïns?  
 
11.- La Sra. Cuadra pregunta: Com es pensa finançar el projecte de la biblioteca 
municipal que ja s’ha presentat i que recentment s’ha dit que serà una realitat en vint 
mesos? Explica que els agradaria participar amb el projecte.  
 
12.-  La Sra. Cuadra pregunta: Per què es va negar el permís a l’Entitat Pura Vida per 
a realitzar la Revetlla de Sant Joan i després se’ls hi va concedir?  
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13.- La Sra. Cuadra pregunta: És possible visitar les instal·lacions de la sala 
sociocultural construïda al costat de l’Escola Charlie Rivel? 
 
14.- La Sra. Cuadra pregunta: Es veu factible un carrer bicicleta des del carrer Narcís 
Bardají fins a les escoles? Explica que coneix que hi ha un estudi fet per part de la 
Policia municipal, i pregunta: Es podria reprendre el treball?   
 
15.- La Sra. Cuadra explica que al mes de setembre ja van preguntar si es veia factible 
de posar un aparcament per bicicletes al carrer Mallorca i se’ls va contestar que 
s’estudiaria aquest assumpte. Per tant, pregunta: Ho han fet o tenen la intenció de fer-
ho? 
 
16.- La Sra. Cuadra comenta que saben que hi ha un radar mòbil que està multant els 
vehicles quan aquests sobrepassen els 30Km/h. Pregunta: Es podria avisar els veïns? 
Diu que molts ciutadans desconeixen el límit permès de circulació dintre del municipi, i 
que el senyal no hi és a l’entrada del municipi.  
 
17.- La Sra. Cuadra en relació als llibres gratuïts, pregunta: S’ha pensat treballar-ho 
conjuntament amb les escoles?  
 
Preguntes del grup municipal del PSC 
 
1.- La Sra. Romero explica que han sentit a través de Ràdio Cubelles que la regidora, 
Sra. Pàmies, expressava que s’havia estat parlant del tema de l’Institut de la cessió 
dels terrenys i que s’havien donat tres terrenys per poder-ho ubicar. Pregunta: Quins 
són aquests tres terrenys? Podran participar en aquesta decisió?  
 
2.- En relació amb l’anterior pregunta, la Sra. Romero pregunta: El fet que s’hagin 
donat tres terrenys, també afectarà en el Pla general a les votacions?  
 
3.- La Sra. Romero explica que a l’acta de la Junta de Govern Local de data 18 d’abril 
de 2012 es va deixar sobre la taula l’acta del 28 de març de 2012, i a l’acta del 25 
d’abril de 2012 tampoc s’aprova. Per tant, pregunta: Quin problema hi ha?  
 
4.- La Sra. Romero exposa que els veïns de la urbanització La Solana han denunciat 
en aquest Ajuntament, de paraula, el fet que hi ha un contenidor de rebuig que ja fa 
dos mesos que està trencat i que no s’arregla. Pregunta: Quan es farà la retirada del 
contenidor en mal estat i la col·locació del nou? 
 
5.- La Sra. Romero pregunta: Quin és l’estalvi d’enllumenat públic després d’haver 
tancat bombetes de manera manual? S’ha atès la sol·licitud d’alguns veïns afectats, ja 
que en alguns carrers hi havia varies bombetes tancades consecutivament? Realment 
pensa que val la pena aquesta retallada per les conseqüències que pot ocasionar? 
 
6.- La Sra. Romero explica que segons les paraules d’un veí, a l’Av. del Terme, núm. 
63 hi ha un problema de vorera que s’aixeca i que, a més, està sense fanal 
d’enllumenat. Pregunta: Poden atendre aquesta reclamació, amb caràcter d’urgència? 
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7.- La Sra. Romero pregunta: Com tenen prevista la regulació de tràfic en relació a les 
caravanes i turismes a la zona marítimo-terrestre? I relacionat amb aquest tema, 
afegeix: Han tingut entrades de demanda veïnal per la pols dels vehicles amb aquesta 
zona marítimo-terrestre?   
 
8.- La Sra. Romero explica que a l’acta del Ple ordinari, de data 17 de gener de 2012, 
a la pàgina núm. 12, el Sr. Grau sol·licitava còpia dels informes d’intervenció del deute 
que té l’Ajuntament de Cubelles i que el Sr. Alamán es va oferir a fer una còpia. 
Pregunta: Sr. Alamán, ens pot dir quan disposarem d’aquest Informe d’Intervenció?  
 
9.- La Sra. Romero diu que han tingut constància d’un Decret d’Alcaldia que tracta 
d’una querella criminal i que s’ha posat un procurador. Pregunta: Contra qui es 
querellen i qui farà el pagament d’aquest import? 
 
10.- La Sra. Romero pregunta: Qui ha donat permís a la farmàcia Muntaner respecte a 
unes modificacions a la vorera mitjançant una fusta per l’accés a aquesta? Ha estat 
una obra improvisada pels serveis de l’Ajuntament? S’hi posaran els mitjans 
necessaris per què aquesta farmàcia sigui accessible?  
 
No havent-hi més assumptes per fer constar, l’ Alcaldessa presidenta aixeca la sessió, 
quan són les 22:55 hores  
 
 

   


