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EXTRACTE DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE 16 D’ABRIL DE 
2013, ADAPTADA A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 DE DESEMBRE, DE 
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD) 
 
A Cubelles, el dia 16 d’abril de 2013, a les 20:05 hores, i prèvia convocatòria, es 
reuneixen a la sala d’exposicions del CSIDE, segons acord de Ple de data 19 de maig 
de 2008, sota la presidència de l’Alcaldessa Presidenta, Sra. Mònica Miquel i Serdà, 
els membres següents: 
 
- Sra. Maria Lluïsa Romero Tomás, 1a Tinenta d’alcalde 
   
- Sra. Noemí Cuadra Soriano 2a Tinenta d’alcalde 
 
- Sra. Ana Maria Martínez Gallemí, 3a Tinenta d’alcalde 
 
- Sra. Lídia Pàmies i Etaix, 4a Tinenta d’alcalde 
 
-  Sr. Francesc Xavier Grau Roig, 5è Tinent d’alcalde 
 
-  Sr. Narcís Pineda Oliva, regidor d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida 
 
- Sr. Pere Lleó Gelabert, regidor d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida 
 
-  Sr. José Manuel Écija Albalate, regidor del Grup Municipal Socialista 
 
- Sr. Antoni Miquel Lara Torres, regidor de Convergència i Unió 
 
-  Sra. Rosa Montserrat Fonoll Ventura, regidora d’Unitat Cubellenca-Reagrupament 
 
-  Sr. Josep Maria Hugué Oliva, regidor d’Unitat Cubellenca-Reagrupament 
 
-  Sr. José Manuel Ardila Contreras, regidor d’Unitat Cubellenca-Reagrupament 
 
-  Sr. Xavier Baraza Sánchez, regidor d’Unitat Cubellenca-Reagrupament 
 
- Sra. Joana Navarrete Jiménez, regidora del Partit Popular de Catalunya 
 
-  Sr. Luis Francisco Alamán i Catalán, regidor del Partit Popular de Catalunya 
 
-  Sra. Noemí Boza Cano, regidora del Partit Popular de Catalunya 
 
Actua com a secretària la Sra. Carme López-Feliu i Font, Secretària General de la 
Corporació. 
 
Hi assisteix també, la Sra. Rosa Mª Almirall i Domènech, Interventora de la Corporació. 
 
 
ORDRE DEL DIA 
 



  Exp. 1.2.1.1  4/13 

  Legislatura 2011-2015 

 

2 

 

I. APROVACIÓ D’ACTES 
 
1.1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
DE 19 DE MARÇ DE 2013 
 
El Sr. Ardila comenta que a la seva intervenció de la pàgina 16 de l’acta, on diu : 

 
“El Sr. Ardila comenta que ell forma part de l´oposició i també de la Comissió, 
com a ex-regidor del departament de comunicació, durant el període 2000-
2003.” 

 
Ha de dir : 

 
“El Sr. Ardila comenta que ell forma part de la Comissió, no com a membre de 
l’oposició sinó com a ex-regidor del departament de Comunicació, durant el 
període 2000-2003.” 

 
El Sr. Baraza, en relació al punt 5, demana que consti en acta la intervenció que va fer 
ell mateix després de la Sra. Romero, així com la resposta d’aquesta. 
 
Es sotmet a votació l’acta amb les esmenes indicades i s’aprova per unanimitat dels 
membres de la Corporació. 
 
II. PART INFORMATIVA 
 
2.- INFORMACIONS DE PRESIDÈNCIA 
 
2.1. L’alcaldessa informa que s’ha aprovat definitivament l’Ordenança reguladora de 
les autoritzacions i funcionament de les terrasses en espais públics i privats al terme 
municipal de Cubelles. 
 
2.2. L’alcaldessa llegeix la carta de felicitació del president de la Volta Ciclista a 
Catalunya 
 
2.3. L’alcaldessa explica que s’ha rebut ofici del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat acusant rebuda de l’acord adoptat pel Ple de 
l’Ajuntament, d’adhesió a la campanya endegada pel Consell Comarcal del Garraf 
“Garraf: peatge just” i informant que n’han donat trasllat a la Secretaria de Territori i 
Mobilitat, per tal que hi doni el tràmit més oportú. 
 
2.4. L’alcaldessa llegeix ofici del Departament de la Presidència de la Generalitat 
acusant rebuda de la notificació de l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament en relació a 
la moció en suport a la resolució del Parlament de Catalunya de 23 de gener que 
aprova la Declaració de Sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya i del qual 
han donat trasllat al Departament de Governació i Relacions Institucionals, òrgan 
competent en aquesta matèria. 
 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats.  
 



  Exp. 1.2.1.1  4/13 

  Legislatura 2011-2015 

 

3 

 

3.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA 

 
De conformitat amb el que estableix l’article 42 del Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es dóna compte al Ple de 
l’adopció dels Decrets de l’Alcaldia núm. 184 a  254 de l’exercici 2013 de la legislatura 
2011-2015. 
 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats.  
 
4.- DONAR COMPTE DELS TEMES DE PERSONAL 

No n’hi ha.  
 
III. PART RESOLUTIVA 
 
ALCALDIA/PRESIDÈNCIA  

5.- DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2012 
 

En compliment d’allò disposat en l’article 193.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març,  pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
aquesta Alcaldia dóna compte al Ple de l’aprovació de la Liquidació del Pressupost de 
2012 per decret núm. 229/2013, de 22 de març de 2013, que a continuació es 
transcriu:  
 
“D’acord amb les Bases d’Execució del Pressupost s’han practicat les pertinents 
operacions de liquidació del Pressupost de la Corporació de l’exercici de 2012, de 
conformitat amb allò que disposa l’art.191ss del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 
(TRLHL); arts. 89 a 105 del R.D 500/1990, de 20 d’abril, i l’Ordre EHA/4041/2004, de 
23 de novembre, per la qual s’aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat 
local. 
 
D’altra banda, d’acord amb el referit art. 191, així com allò que disposa l’art.103 del 
Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, s’han deduït drets de dubtós cobrament als 
efectes de qualificar el Romanent de Tresoreria, la qual cosa no implica la seva 
anul·lació ni produeix baixa en comptes. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 9 d’abril de 2013. 
 
Per tot això, vistos els informes de la Intervenció Municipal respecte a la liquidació de 
l’exercici pressupostari de 2012, així com l’annex Informe de tancament, adopto la 
següent 

 
RESOLUCIÓ 
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Primer.- Aprovar la liquidació del pressupost de la Corporació de 2012, essent el 
resultat pressupostari ajustat de 1.111.458,82€ i el romanent de tresoreria per a 
despeses generals de 4.201.624,15€, d’acord amb els estats següents: 

 
RESULTAT PRESSUPOSTARI: 
 

EXERCICI 2012 DRN ORN Ajustos 
Resultat 
Pressupostari 

            a. Operacions corrents 15.927.586,63 12.471.138,21   3.456.448,42 

            b. Altres operacions no 
financeres 419.559,99 1.189.675,83   -770.115,84 

1. Total operacions no 
financeres (a+b) 16.347.146,62 13.660.814,04   2.686.332,58 

2. Actius financers 1.332,96 3.879,49  -2.546,53 

3. Passius financers 0,00 641.497,30  -641.497,30 

RESULTAT PTARI. NO 
AJUSTAT 16.348.479,58 14.306.190,83   2.042.288,75 

AJUSTOS:         

4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a 
despeses generals  13.112,59   

5. Desviacions de finançament negatives de l'exercici  624.361,17   

6. Desviacions de finançament positives de l'exercici  1.568.303,69 -930.829,93 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT   1.111.458,82 

 
 
ROMANENT DE TRESORERIA: 
 

1 (+) FONS LÍQUIDS  8.505.322,18 

2 (+) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT   4.869.055,39 

Del Pressupost corrent 1.890.753,12  
De Pressupostos tancats 2.927.398,26  
D'Operacions no pressupostàries 132.902,09  
Menys Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 81.998,08  

3 (-) OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT   3.445.459,38 

Del Pressupostos corrent 2.106.189,34  
De Pressupostos tancats 260.006,24  
D'Operacions no pressupostàries 1.103.961,40  
Menys Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 24.697,60  

I  ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL  9.928.918,19 

II SALDO DE DUBTÓS COBRAMENT  2.102.401,29 

III EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT  3.624.892,75 

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

 4.201.624,15 

 
 
Segon.- Aprovar l’estat d’ingressos i despeses de pressupostos tancats. 
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Tercer.- Considerar com de dubtós cobrament l’import de 2.102.401,29€, la qual cosa 
no implica la seva anul·lació ni produeix baixa en comptes i aprovar els criteris i 
ajustos recollits en l’informe de tancament de la intervenció municipal. 
 
Quart.- Donar compte de la liquidació al plenari municipal, de conformitat amb l’art 
193.4 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de 
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL). 
 
Cinquè.- Trametre còpia de l’esmentada liquidació a l’Administració de l’Estat i a la 
Generalitat de Catalunya, de conformitat amb l’art 193.5 de l’esmentat TRLHL.“ 
 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats.  
 
El Sr. Écija explica que en data 28 de febrer de 2013 es va procedir al tancament 
comptable, el  21 de març a la liquidació del pressupost de 2012 i que el dia 27 es van 
transmetre les dades a l’Administració de l’Estat. Afegeix que es continua amb una 
situació sanejada i destaca que al 2012 es van produir dos ingressos extraordinaris, un 
el procedent de Belsar Sport per import d´1.200.000 d’euros i un altre de 315.000 
euros que s’està reclamant a la mateixa societat; que al 2012 també es va produir una 
menor despesa, pel no pagament de la paga extra als treballadors de l’Ajuntament, i 
que el resultat de tot això és un total d´1.772.000 € d’ingressos extraordinaris; 
seguidament, indica que s’incorpora una despesa provinent de l’aprovisionament per 
insolvències que al 2012 ha estat pràcticament el doble que a l’any anterior. 
 
El Sr. Alamán diu que hi ha dues dades econòmiques molt importants en un municipi: 
el resultat pressupostari ajustat i el romanent de tresoreria; que l’any 2012, amb el 
govern d’ICV-EUiA, UC-Reagrupament i PPC es va aconseguir duplicar l’estalvi i quasi 
triplicar el resultat pressupostari, en relació a les dades del 2010 i tot això sense pujar 
l’endeutament, i que també es va aconseguir la devolució de l’IVA a favor de 
l’Ajuntament per import de 64.643 €. Seguidament comenta que el Sr. Écija no té en 
compte la quantitat que s’ha de tornar a l’Estat en concepte d’imports majors 
transferits, que van ser percebuts pel govern del PSC del 2007 al 2011, import que 
quasi compensa la indemnització extraordinària de Belsar Sport; finament, demana al 
Sr. Écija que faci una gestió pressupostària eficaç i eficient. 
 
El Sr. Écija comenta que ell s’està referint més al futur però que si parlem del passat la 
situació del 2010 era molt semblant a la d’ara ja que la tresoreria líquida era de 
8.100.000 € i a finals del 2012 és de 8.505.000€, després de l’ingrés de Belsar Sport. 
 
El Sr. Alamán respon que es pot tenir el fons líquid que es vulgui demanant préstecs 
als bancs. 
 
El Sr. Écija respon que el nivell d’endeutament de final del 2010 era aproximadament 
un 10% superior al que és avui. 
 
El Sr. Alamán diu que el 2007 l’endeutament era zero i que el 2010 el PSC el va deixar  
en un 60% aproximadament i torna a proposar al Sr. Écija un cara a cara al cinema. 

 



  Exp. 1.2.1.1  4/13 

  Legislatura 2011-2015 

 

6 

 

6.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA D’ELECCIÓ D’UN NOU 
JUTGE/JUTGESSA DE PAU TITULAR DE CUBELLES 

Mitjançant escrit amb Registre d’entrada 145/2013, de 7 de gener, la Secretaria de 
Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya notifica a l’Ajuntament de Cubelles 
la necessitat de procedir a l’elecció del nou jutge o jutgessa de pau de Cubelles.  
 
Per Decret d’Alcaldia núm. 24/2013, de 10 de gener, s’incoa el corresponent expedient 
administratiu, obrint-se la corresponent convocatòria pública que és objecte de publicació 
al BOP de Barcelona de 31 de gener de 2013, així com al tauler d’edictes de l’Ajuntament 
de Cubelles, del Jutjat de Pau de Cubelles i del Jutjat Degà de Vilanova i la Geltrú, per tal 
que les persones interessades poguessin presentar les seves sol·licituds en el termini 
d’un mes.  
 
Durant l’esmentat termini, s’han presentat les següents sol·licituds: 
 
1.   *** (R/E: */*) 
2.   *** ( R/E:*/*) 
3.   *** (R/E: */*) 
4.   *** (R/E: */*)  
5.   *** (R/E: */*) 
6.   *** (R/E: */*) 
7.   *** (R/E: */*) 
8.   *** (R/E: */*) 
9.   *** (R/E: */*) 
10. *** (R/E: */*) 
11. *** (R/E: */*) 
12. *** (R/E: */*) 
13. *** (R/E: */*) 
 
Atès que *** queda exclosa per no complir el requisit de nacionalitat espanyola; 
 
Atès que *** presenta escrit amb Registre d’entrada */* pel qual comunica la seva 
renúncia al procés; 
 
Atès que en la reunió de Portaveus municipals que va tenir lloc el 27 de març de 2013 a 
l’objecte de realitzar entrevistes als candidats i candidates a jutge/jutgessa de pau de 
Cubelles, de les quals se n’aixeca acta –que consta a l’expedient- i es proposa al plenari 
*** com a jutgessa de pau titular de Cubelles;  
 
Atès que, de la documentació aportada per ***, resulta que no es troba afectada per cap 
causa d’incapacitat o incompatibilitat de les previstes legalment. 
 
Vist el que disposen els articles 99, 100, 101.2n, 101.4t, 298.2n i 303 de la Llei Orgànica 
6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial i els articles 1.2n, 5, 6, 7.2n, 9, 20.1r del 
Reglament 3/19995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau;  
 
Vist l’informe de Secretaria núm. 06/13, de 3 d’abril, en relació a l’elecció del nou 
jutge/ssa de pau de Cubelles; 
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Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 9 d’abril de 2013. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS 

 
Primer.- Elegir la Sra. Montserrat Antó Salom com a jutgessa de pau titular del municipi 
de Cubelles. 
 
Segon.- Proposar a la Sala del Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
que efectuï el respectiu nomenament. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord al Jutjat Degà de Vilanova i la Geltrú, per tal que, pel 
seu conducte, sigui elevat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
 
Quart.- Notificar aquests acords a la interessada i a la resta de sol·licitants.  
 
L’alcaldessa explica el procediment d’elecció i felicita la Sra. Antó per la tasca feta com a 
jutge titular, així com a la nova jutgessa. 
 
El Sr. Alamán vol que consti en acta que l’alcaldessa demana la Sra. Montserrat Antó i 
Salom que s’aixequi abans de la votació de la proposta. Seguidament, demana saber en 
base a quins criteris s’ha decidit l’elecció de la Sra. Antó i quines qualitats li han detectat 
que propiciïn dita elecció. 
 
La Sra. alcaldessa explica que es va acordar amb els portaveus una metodologia i 
considera que si haguessin assistit a les entrevistes la coneixerien però que, no obstant, 
hi ha una acta a l’expedient. 
 
El Sr. Alamán vol que consti a tota la ciutadania la manca d’explicacions de la Sra. 
alcaldessa en l’elecció d’una persona i l’exclusió de la resta i comenta que aquest és el 
motiu pel qual el PPC no va assistir a la ronda d’entrevistes, les quals considera que  
s’haurien d’haver fet d’una altra manera, en que l’oposició també hagués pogut proposar 
un candidat, que inclús, diu, podria haver coincidit amb la proposada pel govern. 
Seguidament diu que s’abstindran en la seva votació i que, en cas que surti escollida ***, 
li donen el seu màxim suport i la seva màxima disponibilitat i ajut en allò que pugui 
necessitar. 
 
El Sr. Lara aclareix que el procediment que es va seguir va ser el proposat per la Sra. 
Navarrete i que consistia en que cada grup feia unes preguntes que la resta desconeixia 
i, en base a això, es triava el candidat. 
 
El Sr. Alamán diu que a l’acta no hi figuren els criteris. 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per 10 vots a favor (4 d’ICV-EUiA, 3 del 
PSC, 2 de CIU i 1 d’EC-FIC), cap vot en contra i 7 abstencions (4 d’UC-Reagrupament 
i 3 del PPC). 
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L’alcaldessa diu que el fet que avui s’esculli la primera jutgessa de pau del municipi pot 
ser molt beneficiós per a Cubelles i felicita ***, en nom de tot el consistori. 
 
El Sr. Alamán felicita la nova jutgessa de pau, en nom del PPC, al mateix temps que 
espera, diu, que els criteris d’elecció d´aquesta siguin per valia i objectivitat i no per 
discriminació per raó de sexe perquè considera irrellevant, diu, la condició masculina o 
femenina a aquests efectes. 
 
La Sra. Fonoll felicita la nova jutgessa de pau i la resta de candidats que s’han 
presentat, desitjant-los molta sort. 
 

7.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE L’ÚS 
PRIVATIU DELS LOCALS, DEPENDÈNCIES I ESPAIS OBERTS MUNICIPALS I 
CESSIÓ DE MATERIAL DE L’AJUNTAMENT DE CUBELLES 

Vista la proposta d’ordenança reguladora de l’ús privatiu dels locals, dependències i 
espais oberts municipals i cessió de material de l’Ajuntament de Cubelles elaborat pels 
departaments d’Alcaldia, Protocol i Obres i Serveis Viaris, en virtut del decret d’alcaldia 
34/2013, d’11 de gener, que estableix que dins de l’àrea d’Alcaldia i Participació 
Ciutadana, l’Alcaldia té encomanades les funcions de gestió dels espais municipals, i 
dins de l’àrea d’Urbanisme i Planejament, la regidoria d’Obres i Serveis Viaris té 
encomanades les funcions de neteja dels edificis municipals i de gestió del servei 
municipal d’obres. 
 
Vist que durant la legislatura 2007-2011 el personal d’Alcaldia, Protocol i Obres i 
Serveis Viaris va començar a treballar tècnicament, amb el suport dels serveis jurídics 
de la Corporació, en l’elaboració de la present ordenança reguladora, així com del 
procediment de gestió interna de les peticions formulades a l’Ajuntament de Cubelles. 
Al llarg de tot el procés s’han realitzat jornades de treball tècnic amb el personal de les 
regidories de Cultura, Joventut, Esports, Ensenyament i Dinamització Econòmica, 
entre d’altres, que han fet les seves propostes de millor i aportacions. 
 
Vist que existeix la necessitat de regular l’ús privatiu dels locals, dependències i espais 
oberts municipals i cessió de material de l’Ajuntament de Cubelles. 
 
Vist que el passat 4 d’abril es va realitzar reunió amb totes les formacions amb 
representació municipal, per tal de recollir les seves propostes de millora al text de 
l’ordenança. 
 
Atès que l’aprovació de les ordenances municipals és una competència atribuïda al Ple 
de la corporació amb caràcter indelegable, a tenor dels articles 22.2.d) i 23.2.b) de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; 
 
Atès que el procediment d’aprovació de les ordenances locals n’exigeix l’aprovació 
inicial, la submissió a informació pública, la concessió d’audiència als interessats i 
l’aprovació definitiva amb la publicació posterior del text íntegre; 
 
Atès que, en no tractar-se d’ordenances fiscals ni urbanístiques ni del Reglament 
orgànic de la corporació, aquesta Ordenança només requereix l’aprovació per la 
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majoria simple, sense que calguin quòrums qualificats, per aplicació de l’article 47 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril; 
 
Atès que l’article 162.2.c) de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de 
Catalunya, disposa que les ordenances s’entendran aprovades definitivament amb 
caràcter automàtic si no s’hi presenta cap reclamació ni al·legació durant la informació 
pública i l’audiència als interessats subsegüent a l’aprovació inicial; 
 
Vist l’informe del Coordinador de Comunicació i Protocol 31/2013, de 5 d’abril de 2013. 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 9 d’abril de 2013. 
 
L’alcaldessa sotasignat proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
Primer.- APROVAR INICIALMENT ordenança reguladora de l’ús privatiu dels locals, 
dependències i espais oberts municipals i cessió de material de l’Ajuntament de 
Cubelles, segons el text que s’adjunta als presents acords. 
 
Segon.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA els presents acords i el text de 
l’Ordenança pel termini mínim de trenta dies, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions 
i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la 
província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a la web municipal i al tauler 
d’edictes de l’Ajuntament. El termini d’informació pública començarà a comptar des del 
dia de la publicació de l’Anunci al BOP. 
 
Tercer.- DISPOSAR que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el 
termini d’informació pública i d’audiència als interessats, l’Ordenança que ara s’aprova 
inicialment quedarà aprovada definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i 
es procedirà directament a la publicació.. 
 
La Sra. Cuadra explica que el que es porta a aprovació és un document que regularà 
la cessió d’espais municipals, tan oberts com tancats, així com el material; que és una 
activitat que ja es venia fent, però que no hi havia cap Ordenança que la regulés. Tot 
seguit comenta que el document inicial se’ls va entregar el mes de juliol i que, quan es 
va incorporar al govern el mes de gener van iniciar els treballs de revisió del document 
amb els regidors de l’Àrea de Societat i que posteriorment va ser revisat pels Serveis 
Jurídics de l’Ajuntament i es va traspassar a un grup de treball format per cinc caps de 
departament; que el document que va sorgir es va enviar als diferents grups polítics, 
que van poder fer les seves aportacions en una reunió de treball i que, per part d’UC-
Reagrupament, el Sr. Ardila va fer unes aportacions que, en gran part, són totes 
recollides. 
 
El Sr. Alamán diu que es tracta d’una Ordenança en la que l’antic equip de govern ja 
estava treballant i amb la qual estan d’acord. En relació a l’article 2.1 de l’Ordenança 
quan diu “independentment del títol habilitant sobre aquests” comenta que hi ha 
situacions com la d’ús a precari que no sap si seria correcte definir com a dependència 
o local municipal. Afegeix que també li genera dubtes que la garantia s’hagi regulat en 
una Ordenança Fiscal i no en aquesta mateixa Ordenança i també el fet que la manca 
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de presentació de la pòlissa de responsabilitat civil sigui considerada motiu de 
caducitat de la llicència i no pas de revocació.  
 
La Sra. Cuadra explica que ja s’està treballant el tema de les taxes i que la idea és no 
cobrar a les entitats però sí a les empreses o entitats veïnals. 
 
El Sr. Ardila diu que es tracta d’un document que es va presentar el mes de juliol, que 
s’havia treballat per part d’UC-Reagrupament, que és cert que faltava canviar algunes 
coses i que ara consideren que és el document que s’ha de tirar endavant. 
Seguidament agraeix la tasca realitzada pels treballadors i treballadores de 
l’Ajuntament, pels caps d’Àrea i per la Sra. Cuadra, a la qual felicita pel seu interès en 
la participació de tots els grups en l´elaboració d´aquesta Ordenança. Seguidament, 
considera que aquesta Ordenança ha de ser flexible i que s’ haurà d’anar actualitzant 
amb la incorporació de nous edificis i espais. Finalment, comenta que des de l’equip 
de govern els han garantit que es tindrà en compte el tema de deixar tots aquests 
espais, les escoles sobretot, en òptimes condicions un cop fetes les diferents activitats 
i que, per tot l’exposat, el vot del seu partit serà favorable. 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per la unanimitat dels membres de la 
corporació. 
 
8.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA CREACIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL  DE 
LES DONES DE CUBELLES I APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT 
REGULADOR DE LA SEVA ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT. 

L’article 23.1 de la Constitució espanyola consagra, com a principi i dret fonamental 
dels ciutadans el de participar directament en els assumptes públics i, l’article 69.1 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, estableix que les 
Corporacions Locals facilitaran la més amplia informació sobre la seva activitat i la 
participació de tota la ciutadania. 
 
Per tal de fer efectiu el dret fonamental de participació ciutadana en els assumptes 
públics el Ple de l’Ajuntament va aprovar el 18 de setembre de 2006 el Reglament de 
Participació Ciutadana i la creació d’un Consell de la Vila i d’un Reglament regulador 
de la seva organització i funcionament. 
 
Els Consells Sectorials són òrgans de participació ciutadana pel que fa a la informació, 
l’assessorament i la col·laboració en la política i la gestió municipals, referits a un 
sector concret de política pública.  De conformitat amb l’article 17 del Reglament 
d’organització i funcionament del Consell de la Vila de Cubelles són els òrgans de 
participació que canalitzen les iniciatives i inquietuds ciutadanes en temes concrets 
d’interès per a la ciutat com l’escola, la cultura, l’esport, el medi ambient, la joventut, 
les dones, la gent gran, les persones amb disminució, la cooperació o la solidaritat, 
entre d’altres. 
 
Considerant que el  sector de dones és un col·lectiu que mereix un fòrum propi de 
participació en la vida política i social de Cubelles, des de la regidoria de polítiques 
d´igualtat s´ha realitzat un treball de col·laboració i diàleg amb les associacions de 
dones del municipi que té com a resultat la creació d´un consell sectorial que reculli la 
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participació de les dones de Cubelles, de forma activa, a la política municipal, entesa 
en sentit ampli, fomentant la participació d´aquest col·lectiu en qüestions d´interès per 
a la ciutadania, aportant la visió de gènere, presentant suggeriments, fomentant la 
col·laboració entre entitats, creant foros de debat, etc. 
 
Tanmateix, es pretén donar compliment al mandat constitucional recollit a l´article 9.2 
de la Carta Magna, que atribueix als poders públics el deure de promoure les 
condicions per tal que la llibertat i la igualtat de l’individu i dels grups en que s’integra 
siguin reals i efectives, així com remoure els obstacles que impedeixin o dificultin la 
seva plenitud, i facilitar la participació de tots els ciutadans i ciutadanes a la vida 
política, econòmica, social i cultural. 
 
L’esmentat mandat, en conjunció al previst a la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, 
per a la igualtat efectiva de dones i homes - que estableix com a un dels criteris 
generals d’actuació dels poders públics el foment d’instruments de col·laboració entre 
les diferents administracions públiques i els agents socials, les associacions de dones i 
altres entitats privades -, i el Pla d’Igualtat de Gènere de l’Ajuntament de Cubelles, 
donen com a resultat la proposta que es sotmet a consideració del plenari, d’aprovació 
del Consell Municipal de les Dones.   
 

Vist l’informe 12/2013 de 5 d’abril de 2013 de la Cap de Participació i Informació 
Ciutadana.  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 9 d’abril de 2013. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 

 
Primer.- Crear el Consell Municipal de les Dones de Cubelles.  
 
Segon.- Aprovar inicialment el Reglament regulador de la seva organització i 
funcionament, així com els òrgans del consell i la seva composició establerts per 
Reglament el qual s’adjunta com Annex  i que forma part del present acord a tots els 
efectes. 
 
Tercer.-  Fer constar la creació del Consell Municipal de les Dones de Cubelles a 
l’annex I del Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Cubelles indicant 
la data d’aprovació.  
 
Quart.- Disposar un termini de 30 dies d’informació pública i audiència als interessats, 
per a la presentació de reclamacions i suggeriments, mitjançant anunci al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona i al Tauler d’Edictes de la Corporació.  Cas de 
presentar-se alguna, serà resolta pel Ple de la Corporació i si no n’hi ha, s’entendrà 
definitivament aprovat al Reglament sense necessitat d’adoptar un nou acord. 
 
Cinquè.- Disposar que, un cop aprovat definitivament el Reglament, es publiqui 
íntegrament el seu text al Butlletí Oficial de la Província, als efectes previstos a l’article 
70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
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Sisè.- Notificar aquest acord als grups polítics municipals, a la regidoria de Polítiques 
d’Igualtat així com a l’Oficina de Participació i Informació Ciutadana de l’Ajuntament de 
Cubelles. 
 
L’alcaldessa explica la proposta i els seus antecedents, indicant que el Ple de 
l’Ajuntament va aprovar el 18 de setembre de 2006 el Reglament de Participació 
Ciutadana i la creació d’un Consell de la Vila i d’un Reglament regulador de la seva 
organització i funcionament i que ja es va parlar de que s’havien d’anar creant tota una 
sèrie de Consells Sectorials, que són, diu, òrgans de participació ciutadana. 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió la Sra. Navarrete 
 
La Sra. Alcaldessa afegeix que aquest Consell també es justifica per la importància 
que tenen les dones en la vida del municipi, pel seu pes demogràfic i per la desigualtat 
que encara existeix avui dia en la nostra societat. 
 
La Sra. Boza manifesta que comparteixen i defensen l’objectiu general i específic 
d’aquest Consell, però que el seu vot serà d’abstenció perquè tenen dubtes sobre la 
prioritat de la creació d’aquest. 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió la Sra. Navarrete 
 
La Sra. Boza afegeix que defensaran sempre l’esperit d’aquesta iniciativa però que no 
entenen que avui es porti a Ple la creació d’ aquest Consell quan aquest Ajuntament 
no disposa, diu, d’un Consell de la Vila; que s’hauria de considerar, per sentit comú, 
que primer som persones i ciutadans de Cubelles i després, en tot cas, es podria 
parlar de gènere. Considera que no s’ha reflexionat suficient sobre el que és prioritari 
en matèria de participació ciutadana i que mentre es faci tot des d’una visió limitada de 
regidories i no s’abordi des d’un àmbit general, no li veuen futur  a aquesta estratègia. 
Conclou agraint que s’hagi tingut en consideració incorporar a tots els grups polítics i 
que hagin pogut participar en el plenari. 
 
La Sra. Fonoll considera que aquesta aprovació suposa donar suport a la petició 
llargament sol·licitada pels grups de dones del nostre municipi i que permetria la seva 
participació social i política i la cooperació entre les diverses associacions del municipi 
per a promoure objectius comuns; que sent coneixedors de que el Consell disposa de  
la funció d’aconsellar, assessorar i aportar criteris que tindran el rang d’avís i, per  tant, 
seran tinguts en compte pel govern municipal, encara que no amb caràcter vinculant; 
per tot això, conclou indicant que el vot del seu partit serà favorable. 
 
El Sr. Grau manifesta la seva satisfacció pel treball realitzat durant aquests mesos i 
comenta que la voluntat d’aquest govern és desplegar, d’aquí al 31 de desembre 
d’aquest any, els Consells Sectorials; que la prioritat està posada en aquelles àrees on 
es constata que la ciutadania té una especial capacitat organitzativa i una especial 
voluntat d’incidir en la política de l’Ajuntament i posa com a exemple l’àmbit de les 
dones, el dels joves, el de la cultura, la gent gran i el consell municipal de comunicació, 
i que aquest desplegament dels Consells Sectorials culmini en la creació del Consell 
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de la Vila, que va ser aprovat, recorda, dintre del Reglament de Participació Ciutadana, 
l’any 2006. 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per 14 vots a favor (4 d’ICV-EUiA, 3 del PSC, 
2 de CIU, 1 d’EC-FIC i 4 d’UC-Reagrupament), cap vot en contra i 3 abstencions (3 del 
PPC). 
 
9.- APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST PER 
L’EXERCICI 2012  DE BAIXES PER CANVI D’AFECTACIÓ DE FINANÇAMENT 
AFECTAT (SUPLEMENTS DE CRÈDIT I CRÈDITS EXTRAORDINARIS) I BAIXES 
PER ANUL·LACIÓ AMB CREDITS EXTRAORDINARIS PER SUBVENCIONS 
NOMINATIVES, EXPEDIENT 2222/7/13. 

Atès que en data 21 de març de 2013 es va aprovar per Decret de l’Alcaldia número 
229/2013 la liquidació del pressupost de l’exercici 2012.  
 
Ateses les diverses modificacions de pressupost per Decrets de l’Alcaldia 
d’Incorporació de Romanents. 
 
Atès que hi ha partides d’inversions provinents d’incorporacions de romanents amb 
finançament afectat que poden donar-se de baixa per tal d’aplicar aquests imports a 
suplementar d’altres partides d’inversions o bé crear-ne de noves, fent així un canvi de 
finançament dins de les pròpies aplicacions pressupostàries dels capítols 6 i 7 del 
pressupost. 
 
Atès que la Corporació ha iniciat un procés que pretén dur a terme una distribució dels 
recursos públics més eficient, en funció de les activitats i/o projectes que realitza el 
teixit associatiu de cubelles, en funció dels valors que l’Ajuntament vol fomentar per 
aconseguir una societat més justa, més oberta, més tolerant i més solidària. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de data 9 d’abril de 2013. 
 
Vist l’informe d’Intervenció núm.16/13 de 9 d’abril de 2013. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents: 

ACORDS 

 
Primer.- Aprovar la modificació de crèdits, expedient 2222/7/13, que inclou per canvi 
de finançament suplements de crèdit i crèdits extraordinaris i baixes per crèdits 
extraordinaris en el cas de subvencions, segons el detall següent: 
 
CANVI DE FINANÇAMENT 
 

BAIXES PER CANVI DE FINANÇAMENT 

Org. G.Programa Econòmica Descripció IMPORT 

22 491 62712 Projecte Radio Cubelles 2.500,00 

30 151 60021 Adquisició Terrenys i Expropiacions 44.122,42 
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30 164 62226 Ordenació Noves Instal·lacions Cementiri 409.854,84 

40 162 62508 Contenidors 16.078,18 

41 151 61921 Adequació i Arranjaments Espais Verds 24.466,37 

41 155 62508 Contenidors 1.921,82 

50 132 62301 Senyalització Horitzontal i Vertical 4.600,00 

60 231 62201 Arranjament Edifici Serveis Socials 5.000,00 

60 231 62228 Inv. Edificis Serveis a les Persones 6.000,00 

61 334 62503 Mobiliari Museu 12.932,66 

70 338 78900 Balls Populars 1.500,00 

80 340 62202 Millores Instal·lacions Esportives 6.236,00 

      TOTAL BAIXA DE CRÈDITS 535.212,29 

 
 
 

    
SUPLEMENTS DE CRÈDIT 

Org Prog. Econ. Descripció  Import 

41 340 62202 Millores Instal·lacions Esportives 103.900,00 

50 132 62300 Maquinària, Instal·lacions i Utillatge 2.000,00 

80 340 62510 Mobiliari i Elements Esportius 6.675,04 

      TOTAL SUPLEMENTS CRÈDIT 112.575,04 

     
CRÈDITS EXTRAORDINARIS     

Org Prog. Econ. Descripció  Import 

22 491 64004 Patents i Marques 1.078,75 

24 920 62502 Mobiliari i Equips d’Oficina 6.035,87 

41 155 61100 Arranjament Via Pública 156.806,12 

41 155 62402 Vehicles Serveis Municipals 63.357,75 

41 165 62321 Inversions Enllumenat 89.258,76 

41 165 62323 Inversions Enllumenat Estalvi Energètic 100.000,00 

51 313 62300 Maquinària, Instal·lacions i Utillatge 6.100,00 

      TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS 422.637,25 

 
 
ADEQUACIÓ BASES D’EXECUCIO DEL PRESSUPOST ANNEX I SUBVENCIONS 
 

BAIXES  

Org Prog. Econ. Descripció  Import 

12 920 48900 ALTRES TRANSFERÈNCIES 7.006,05 

42 134 48950 ENTITATS DIVERSES 5.000,00 

70 338 48950 ENTITATS DIVERSES 200,00 

      TOTAL BAIXES   12.206,05 
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CRÈDITS EXTRAORDINARIS 

Org Prog. Econ. Descripció  Import 

42 134 48951 SUBVENCIONS A ENTITATS NOMINATIVES BEP 5.000,00 

60 231 48951 SUBVENCIONS A ENTITATS NOMINATIVES BEP 7.006,05 

70 334 48951 SUBVENCIONS A ENTITATS NOMINATIVES BEP 200,00 

      TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS 12.206,05 

 

Segon.- Aprovar la modificació de les bases d’execució del pressupost que quedarà 
redactada  de la forma següent: 
 

 
PRESSUPOST 2012 PRORROGAT 2013  

ANNEX I – DETALL SUBVENCIONS 
 
 

ORG. G.PRO. ECON. IDENTIFICACIÓ ORGÀNICA / ECONOMICA 2013 

10 231 489.50 IGUALTAT  ENTITATS DIVERSES 2.400,00 

   A DISTRIBUIR PER CONCURRÈNCIA COMPETITIVA  

11 920 489.60 SERVEIS GENERALS TRANSFERÈNCIES ENTITATS 4.568,41 

  P0800010A 
 

ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICPIS 2.231,00 

  G08797771 
 

FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA 2.337,41 

13 491 489.60 INFORMATICA TRANSFERÈNCIES ENTITATS 3.208,00 

  P5800043A 
 

LOCALRET        3.208,00 

40 172 489.50 MEDI AMBIENT  ENTITATS DIVERSES 800,00 

  
  

A DISTRIBUIR PER CONCURRÈNCIA COMPETITIVA 
 42 134 489.51 PREVENCIÓ DE RISCOS  S. A ENTITATS NOMINATIVES BEP 5.000,00 

  G63331110 
 

GRUP DE RISCOS CUBELLES (GRC) 5.000,00 

51 313 489.50 SANITAT ENTITATS DIVERSES 1.200,00 

   A DISTRIBUIR PER CONCURRÈNCIA COMPETITIVA  

52 231 489.50 COOPERACIÓ I SOLIDARITAT ENTITATS DIVERSES 800,00 

  
  

A DISTRIBUIR PER CONCURRÈNCIA COMPETITIVA 
 60 231 489.50 BENESTAR SOCIAL ENTITATS DIVERSES 6.400,00 

   A DISTRIBUIR PER CONCURRÈNCIA COMPETITIVA  

 
  489.51 S. A ENTITATS NOMINATIVES BEP 7.006,05 

  R0800282F 
 

PARRÒQUIA STA MARIA (Càrites) 7.006,05 

61 334 489.50 CULTURA ENTITATS DIVERSES 7.700,00 

    A DISTRIBUIR PER CONCURRÈNCIA COMPETITIVA  

70 338 489.50 FESTES I TRADICIONS ENTITATS DIVERSES 22.510,00 

   A DISTRIBUIR PER CONCURRÈNCIA COMPETITIVA  

 334 489.51 S. A ENTITATS NOMINATIVES BEP 200,00 

 G61905907  COR ESPIGA  (Caramelles) 200,00 

71 339 489.50 JOVENTUT ENTITATS DIVERSES 5.200,00 

   A DISTRIBUIR PER CONCURRÈNCIA COMPETITIVA  

72 320 465.26 ENSENYAMENT 
 

  Q0801155C 
 

CENTRE DE RECURSOS PEDAGÒGICS 2.000,00 

  
 

489.20 TRANSFERENCIES ENTITATS 640,00 

  G61045605 
 

ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL DE CIUTATS EDUCADORES 220,00 

  G60417631 
 

PLATAFORMA PER LA LLENGUA 220,00 

  G08310070 
 

ÒMNIUM CULTURAL 200,00 

  
 

489.50 ENTITATS DIVERSES 19.744,00 

   A DISTRIBUIR PER CONCURRÈNCIA COMPETITIVA  

80 340 465.03 ESPORTS 
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G08871659 
 

CONSELL ESPORTIU DEL GARRAF 
 8.034,40 

 

  489.50 ENTITATS DIVERSES 73.078,51 

   A DISTRIBUIR PER CONCURRÈNCIA COMPETITIVA  

90 433 489.50 COMERÇ ENTITATS DIVERSES 1.500,00 

    A DISTRIBUIR PER CONCURRÈNCIA COMPETITIVA 
 92 433 489.50 EMPRESA ENTITATS DIVERSES 1.500,00 

    A DISTRIBUIR PER CONCURRÈNCIA COMPETITIVA  

      TOTAL  173.489,37 

 

 
Tercer.- Exposar al públic els presents acords per termini de quinze dies a comptar del 
dia següent a la publicació del corresponent Edicte en el BOP, període durant el qual 
les persones interessades podran examinar l’expedient esmentat i presentar 
reclamacions davant el Ple. La modificació es considera definitivament aprovada si 
durant el citat termini no es presenten reclamacions. En cas contrari el Ple disposarà 
d’un termini d’un mes per resoldre-les. 
 
El Sr. Écija explica que la primera modificació afecta a les subvencions, que passen de 
ser nominatives a concurrència competitiva, en la gran majoria, i que la segona 
modificació correspon al canvi de finançament afectat, desestimant algunes inversions 
programades al passat per a destinar-les a d’altres més prioritàries; que la inversió 
més important que es desestima és la de les noves instal·lacions del cementiri per 
import de 400.000 € que es destinarà, entre d’altres, a arranjaments de la via pública i 
enllumenat, per considerar-les més urgents. 
 
El Sr. Alamán destaca que el títol de la proposta s’hauria de modificar i posar exercici 
2013 en comptes de 2012. Seguidament explica que va ser ell mateix, com a regidor 
d’Hisenda, qui va lluitar per a modernitzar el procediment d’atorgament de subvencions 
i qui el va impulsar amb el suport de l’alcaldessa. Afegeix que en el cas del Grup de 
Riscos la subvenció atorgada continua sent nominativa perquè el Sr. Lleó, diu, va 
comentar que era l’única entitat al municipi que feia aquesta funció i per aquest motiu li 
pregunta si no hi han altres entitats al municipi exactament iguals constituïdes per a 
exercir la funció que està duent a terme aquesta, si existeix alguna diferència entre 
aquestes altres entitats i la de l’ADF i si té la intenció de constituir en un futur una ADF 
amb tots els requisits legals. Quant al tema de no realitzar les obres del cementiri, diu 
que va ser un acord adoptat el 2010 per l’anterior equip de govern que ara revoca, diu, 
la seva pròpia decisió. Conclou afirmant que no s’ha d’excloure el procediment de 
concurrència competitiva en cap supòsit, sense excepcions. 
 
El Sr. Lleó explica que després de consultar el llistat d’entitats inscrites de la Diputació 
només hi figurava aquesta. En relació al tanatori, diu que és un tema que el Sr. 
Alamán va tractar però que va deixar a mitges i que altres regidors hi van haver d’anar 
al darrera. 
 
El Sr. Alamán comenta que creu que hi ha més d’una entitat inscrita a la Diputació 
amb aquest objecte i que encara que això vingui del 2012 s’hauria de corregir. 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió la Sra. Boza.   
 
El Sr. Hugué demana saber quin són aquests canvis de finançament proposats. 
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El Sr. Lleó explica que s’ha d’asfaltar part dels carrers de la zona dels col·legis i 
Passeig Vilanova així com d’altres zones del municipi que es troben en molt mal estat; 
quant a l’enllumenat, explica que es farà una inversió en estalvi energètic per a 
aconseguir que tot el poble estigui il·luminat, però gastant un 54% menys. 
 
En aquests moments, s’incorpora a la sessió la Sra. Boza.   
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per 10 vots a favor (4 d’ICV-EUiA, 3 del 
PSC, 2 de CIU i 1 d’EC-FIC), cap vot en contra i 7 abstencions ( 4 d’UC-
Reagrupament i 3 del PPC). 
 
 
10.- ALTRES TEMES 
 
IV. PART DE CONTROL 
 
11.- MOCIONS  
 
No n’hi ha 
 
12.- ALTRES MOCIONS 
 
No n’hi ha 
 
13.- PRECS I PREGUNTES 
 
Precs  del grup municipal del PPC 
 
1.- La Sra. Navarrete prega que no es demani celeritat al regidor del PPC, Sr. 
Alamán, quan parli de temes econòmics perquè ho considera una falta de respecte al 
ciutadà que escolta. 
 
Preguntes del grup municipal del PPC 
 
1.- La Sra. Navarrete pregunta: Ens poden facilitar l’extracte de la targeta Visa 
utilitzada per l’Alcaldia per a despeses protocol·làries? Disposa algú més de l’equip de 
govern de  targeta per a despeses? 
 
2.- La Sra. Navarrete comenta que fa dos mesos van demanar, mitjançant registre 
d’entrada, les actes de totes les juntes reglades a les que assisteixen els membres de 
l’equip de govern i diu que encara no se’ls han facilitat, motiu pel qual les torna a 
sol·licitar. 
 
3.- La Sra. Navarrete comenta que sembla ser que ara cubelles forma part del 
Penedès Marítim, malgrat pertànyer a la comarca del Garraf i pregunta: quin criteri 
s’ha seguit per a formar part d’aquesta marca? Quin cost té per al municipi? 
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4.- La Sra. Navarrete diu que ens hem de felicitar pels distintius SICTED rebuts, però 
lamenta que no es convidés l’oposició al lliurament dels premis, perquè considera que 
el Consistori representa tots els ciutadans. 
 
Preguntes del grup municipal d’UC- Reagrupament 
 
1.- La Sra. Fonoll comenta que del 2 al 5 d’abril hi havia un cartell al Passeig de la 
Marina prohibint l’estacionament de vehicles per obres de pintura però que, finalment, 
quan van retirar el cartell, una setmana després, no s’hi havia fet cap actuació, per la 
qual cosa pregunta: quins criteris es segueixen en la  planificació dels treballs del 
personal de la brigada? Què va passar en aquesta situació en concret per a deixar els 
veïns quatre dies sense aparcament per a no fer-hi res?  
 
2.- La Sra Fonoll pregunta: Quin és el benefici que reverteix al nostre municipi pel 
reciclatge de paper, cartró, vidre i plàstic? Demana que es faci públic aquest estalvi 
per, d’aquesta manera, encoratjar a continuar reciclant. 
 
3.- La Sra. Fonoll pregunta: Es compleix amb el servei bàsic obligatori d’enllumenat 
públic a les zones de La Mota i Santa Maria?  
 
4.- La Sra. Fonoll pregunta: Quina actuació faran a la zona de les pistes de tennis i 
mini golf de la urbanització Mas Trader? 
 
5.- La Sra. Fonoll pregunta: Quan es posaran bandes reductores de velocitat al C/ 
Dàlia amb el C/ Gardènia? 
 
6.- La Sra. Fonoll comenta que, des de la regidoria de Medi Ambient, s’havia agafat el 
compromís amb l’escola Charlie Rivel de pintar la façana que dóna al parc infantil, 
entre d’altres actuacions al mateix parc, i pregunta: En quin punt es troba aquesta 
acció? 
 
7.- La Sra. Fonoll explica que s’ha podat indiscriminadament l´olivera centenària que 
hi ha davant el CAP, per la qual cosa pregunta: Per què s’ha podat d’aquesta manera 
tan brusca?  
 
8.- La Sra. Fonoll manifesta que han rebut moltes queixes de veïns en relació a la 
insuficient senyalització horitzontal als passos de vianants i pregunta: Quin criteri fan 
servir a l’hora de donar prioritat a repintar la senyalització d’una zona o d’una altra? 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió la Sra. Romero. 
 
La Sra. Fonoll continua comentant que hi ha zones d’alta densitat de població i zones 
de risc, com les escoles, que – diu - estan oblidades, i tot seguit pregunta: Què se n’ha 
fet de la màquina que es va comprar a l’anterior legislatura i que se’ls va dir que feia 
més eficient la feina de pintar la senyalització horitzontal? 
 
9.- La Sra. Fonoll diu que, actualment, les instal·lacions de la sala Multiusos estan en 
un estat deplorable, pel que fa al que es veu externament, i que el seu perímetre és 
ple de brutícia i males herbes; que aquest fet pot crear problemes de salut pública per 



  Exp. 1.2.1.1  4/13 

  Legislatura 2011-2015 

 

19 

 

la presència de rates o inclús serps i per aquest motiu pregunta: Pensa aquest govern 
fer algun tipus d’actuació urgent de neteja i condicionament? 
 
10.- La Sra. Fonoll comenta que a l’anterior legislatura es va obligar tots els 
propietaris d’una plaça de gual a canviar la placa de senyalització per una que 
disposava de xip. 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió la Sra. Romero. 
 
La Sra. Fonoll continua dient que hi ha molta gent que no la va canviar mai i d’altra que 
no paga i que, per tant, hi ha un greuge comparatiu amb la gent que compleix amb les 
seves obligacions; seguidament pregunta: Pensa el govern posar remei a aquesta 
situació, en un breu termini? 
 
11.- La Sra. Fonoll, en relació a les places d’aparcament per a persones amb mobilitat 
reduïda, explica que han detectat casos de places d’aquestes característiques que 
segueixen pintades amb la matrícula del cotxe d’un veí que ja no figura en aquell 
domicili i  pregunta: Quin control es segueix amb aquestes places, quan el beneficiari 
deixa de viure o treballar en aquell domicili?  
 
12.- La Sra. Fonoll pregunta: Es tindrà en compte a l’hora de contractar personal de 
reforç de neteja per a la temporada d’estiu que sigui gent del nostre municipi? 
Comenta que sembla ser que el personal que es va contractar per Setmana Santa era 
de Calafell. 
 
13.- La Sra. Fonoll, en relació a les llars d’infants, pregunta: Es pensa actuar seguint 
els plantejaments de l’anterior regidor d’Ensenyament, del grup d’UC-Reagrupament, 
de preus esglaonats o, per contra, es pensa fer una pujada lineal de preus sense 
valorar els aspectes socials i econòmics de cada família? En cas que es pensi fer una 
pujada, de qui tant per cent serà? Ens poden dir l’impacte econòmic que comportarà 
en la matrícula? Tenen pensat treballar conjuntament aquest tema amb les AMPAS? 
 
14.- La Sra. Fonoll comenta que aquest curs finalitza la concessió de la gestió de la 
llar d’infants L’Estel per part de l’empresa Cavall de Cartró i que el proper curs finalitza 
la de l’empresa CLECE de la llar La Draga i per aquests motius pregunta: Es pensa 
seguir el criteri de l’anterior regidor d’Ensenyament, d’UC-Reagrupament, que estava 
treballant en els plecs per a treure a concurs les dues al mateix temps amb l’objectiu 
d’abaratir el cost de gestió i explotació de les empreses concessionàries? Si no és així, 
quin plantejament pensen seguir al respecte? Quant a l’empresa que gestiona la llar 
d’Infants La Draga, Educare XXI, pregunta: És cert que aquesta empresa ha interposat 
recurs administratiu per a cobrar un deute de l’Ajuntament de l’època en que la Sra. 
Romero era alcaldessa? 
 
15.- La Sr. Fonoll en relació al projecte “L’Educació en consum”, que es durà a terme 
a les tres escoles del municipi, pregunta: Ens pot explicar la regidora en què consisteix 
aquest projecte i a quin sector d’edat afecta? 
 
16.- La Sra. Fonoll felicita el govern pel canvi de criteri envers el tema de les pilones  
encara que considera que no hagués estat així si no hagués arribat l’informe de la 
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Generalitat comunicant que no complien amb la normativa i que coincideix, diu, amb el 
que Unitat Cubellenca els va lliurar el mes de febrer i seguidament pregunta: A què 
esperen per a retirar les peces que encara resten als carrers del nostre municipi? Qui 
recepcionarà aquesta obra que incompleix la normativa? Què pensen fer amb el darrer 
pagament, vinculat amb la recepció de l’obra? Quin pla tenen per a normalitzar totes 
aquestes incidències? Quin cost tindrà? Finalitza dient que és impensable presentar 
un projecte que incompleix les normatives vigents. 
 
17.- El Sr. Ardila comenta que van demanar documentació a l’Ajuntament respecte els 
canvis que hi havia hagut d’obres als carrers però que en el CD que els han facilitat no 
consten els canvis, com per exemple les pilones del carrer Dr. Estapé, sinó que hi ha 
la mateixa informació que es va aprovar en el seu moment i per això pregunta: Podrem 
tenir algun dia el projecte redactat amb els canvis que s’han produït? 
 
18.- La Sra. Fonoll pregunta: En quin moment es troba la querella criminal que va 
interposar la Sra. Alcaldessa, juntament amb la Sra. Navarrete, a les regidores Sra. 
Romero, Sra. Cuadra i Sra. Martínez i al seu representant, ***, per presumptes 
calúmnies contra càrrecs públics? 
 
19.- La Sra. Fonoll pregunta: Ha rebut l’Ajuntament alguna nova notificació o 
reclamació d’informació per part de la fiscalia en relació a la denúncia amb l’anterior 
sistema de recaptació municipal? 
 

Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal del PPC 
en el Ple ordinari del 19 de març de 2013 

 
1. La Sra. Boza pregunta: Quin és el motiu pel qual s’ha prescindit dels serveis 

d’un dels professionals de Radio Cubelles i del Departament de Comunicació? 
Donat la continuïtat dels projectes, com és que es prescindeix de la persona 
que havia de liderar aquest projecte?  
 
No s’ha prescindit de cap dels professionals de Ràdio Cubelles ni el 
departament de comunicació, ja que la plantilla continua formada per les 
mateixes persones, el que s´ha fet és no donar continuïtat a la contractació 
d’una empresa externa ja que, pel tipus de tasca que realitzava, des dels 
serveis jurídics de l’Ajuntament s´informa que el contracte que es proposava no 
era el més adient, doncs si s´ha de reforçar puntualment la plantilla cal 
preveure-ho al capítol 1 del pressupost i realitzar el procediment selectiu 
corresponent, amb les restriccions, però, que per a la contractació de personal 
preveu la llei de pressupostos generals de l´Estat. 
En l’administració pública tot no és possible, com va afirmar la regidora. 
 

2. La Sra. Boza pregunta: Té el govern intenció de portar a terme el projecte de 
TV Cubelles, canal de televisió local on-line, una de les seccions plantejades 
per l’anterior govern per fer durant la legislatura? En cas afirmatiu, com ho 
faran? Amb quin cost? Quins proveïdors? 
 
El govern té la intenció de seguir amb l’actual conveni amb la televisió 
comarcal, la TDT Garraf, ja que es valora des de la regidoria que és un mitjà de 
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comunicació seguit per la gent que cobreix totes les notícies rellevants del 
municipi, els plens municipals, les festes i actes municipals... Tot i amb això, 
amb converses ja mantingudes a nivell polític, el futur d’aquest mitjà de 
comunicació comarcal passa per mantenir espais comarcals i deixar espais 
municipals, on siguin els propis municipis qui generin continguts informatius. 
Llavors, el departament de comunicació haurà de valorar si ampliar la plantilla o 
treure a concurs públic aquest servei per ser gestionat per una empresa. 
 

3. La Sra. Boza pregunta: Quan pensen posar en marxa la comissió de 
participació que amb tanta exigència i celeritat va demanar l’actual regidor de 
Participació Ciutadana, i l’anterior govern es va comprometre en posar en 
marxa,? O es que ara que està al govern ja no és prioritari?  En cas que estigui 
prevista, en quines dates?  
 
Està contestada a la pàgina núm.17 de l’esborrany de l’acta de ple de la sessió 
ordinària de 19 de març de 2013: 
 
El Sr. Grau explica, quant la creació de les comissions de participació 
ciutadana, que el govern té el compromís de posar en marxa un marc de 
constitució dels consells municipals de participació en diversos àmbits, entre 
ells la participació ciutadana, les dones, la gent gran i alguna modificació dels 
consells de participació en l’àrea de dinamització econòmica.  Continua 
explicant que l’estratègia tècnica i política és a partir de l’elaboració i l’aprovació 
de la legislatura del Pla estratègic de Participació ciutadana; que s’han reunit 
amb algunes entitats que així ho han demanat, que proposaven i s’interessaven 
per la creació del consell de la vila, assessorats amb els tècnics de l’ajuntament 
de Cubelles i els de la Diputació de Barcelona. Finalment, exposa que  
plantejaran posar en marxa un marc comú entre els departaments per l’impuls 
dels consells municipals, per aconseguir una estructura similar de participació 
de grups polítics, responsables tècnics i d’entitats, associacions del sector i 
veïns interessats. 
 

4. La Sra. Boza pregunta: En cas que sigui prioritat real la participació, quan està 
previst convocar de nou els premis “Cubelles Participa”, pel reconeixement de 
l’activitat associativa del nostre municipi? Se li vol donar continuïtat a aquest 
projecte?  Com el PSC va renunciar a formar part del jurat i el Sr. Grau no va 
assistir a cap reunió referent al projecte, desconeixem la seva voluntat i 
agradaria, des del PPC, saber ja que va ser una iniciativa tan valorada per la 
resta de grups, si es durà a terme aquest any. 
 
El Sr. Grau, referent als premis “Cubelles Participa”, explica que el govern 
prendrà una decisió col·legiada compartida per tots els grups polítics, 
independentment de la seva opinió personal al respecte.  Continua dient que la 
seva responsabilitat com a regidor és doble: fer l´avaluació tècnica del procés 
del projecte “Cubelles participa”, independentment de la decisió a nivell polític 
del PSC, i que un cop feta aquesta valoració l’exposaran al govern i a la resta 
de grups polítics, i que la proposta serà compartir i intentar arribar a un acord 
sobre aquest projecte; per concloure, diu que es compromet a impulsar aquest 
estudi i el compromís a que s’arribi. 
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5. La Sra. Navarrete pregunta: Pensen netejar els ponts que creuen la carretera? 

 
El servei es farà dins del mes de maig. A més, s’instal·laran rètols prohibint 
posar cartells en aquests vidres. 
 

6. La Sra. Navarrete pregunta: Per quan està prevista  la catalogació? O és que 
aquesta catalogació s’està fent a base de decret o catalogacions encobertes? 
Fa referència al Decret d’alcaldia núm. 180/2013. 
 
 La catalogació està prevista pel desembre de 2013. No. Adjuntem el Decret 
180/2013 i, la rematem a la contesta de la pregunta núm.3 que va fer la 
mateixa regidora en el ple ordinari de 19 de febrer de 2013. 
 

7. La Sra. Navarrete formula una pregunta adreçada a la regidora de Serveis 
Socials: Pot dir a quan ascendeix el conveni signat amb el Consell Comarcal 
del Garraf pel període 2013? 
 
144.307,51€ 

 
Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal d’UC-RCat 

en el Ple ordinari del 19 de març de 2013 
 

1. La Sra. Fonoll pregunta: Han solventat el tema de l’enllumenat de la zona de 
la Mota i Santa Maria? 

 
Es va enviar a l’empresa SECE perquè fes una revisió de les dues zones. 

 
2. La Sra Fonoll pregunta: Quin és el cost total del Carnaval, amb detall de totes 

les factures i les despeses? 
 
Per la festa del carnaval d’enguany el total de despeses ha esta de 37.509,18 
€.  Si les comparem amb les del 2012, que van ser 39.671,18€, hem fet un 
estalvi de 2.162€ que en realitat ha estat major, donat que durant el 2012 les 
factures es van abonar amb un IVA del 18% i enguany s’ha abonat amb un IVA 
del 21%. Per tant, tot i haver un increment del 3% amb l’IVA s’ha rebaixat els 
costos.  
Adjuntem les despeses detallades del Carnaval 2013  
 

CONCEPTE  IMPORT  

Carrossa Carnestoltes     7.495,95 €  

Ball Carnaval: orquestra + disco mòbil     8.457,90 €  

Ball de Mantons: Solimar     1.573,00 €  

Animació Infantil: +Tumàcat        871,20 €  

Seguretat        526,35 €  

Ambulàncies     1.229,39 €  

Xocolatada         791,25 €  
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PAU Modificació Carnaval        560,00 €  

Ratllador Sardinada             4,89 €  

Carbó i pastilles Sardinada          32,85 €  

Carbó Sardinada          12,85 €  

Carbó Sardinada          17,70 €  

Begudes sardinada          39,55 €  

Pa Sardinada         104,00 €  

54 kg Sardines enterrament         291,60 €  

Cintes Comparses              8,95 €  

Tampons marcatge xocolatada infantil             4,25 €  

Material menatge carnaval infantil               9,69 €  

Material menatge enterrament carnestoltes             9,46 €  

Oli sardinada             8,92 €  

Tomàquets enterrament           18,53 €  

Màscara Carnestoltes              3,99 €  

Material Enterrament          15,51 €  

Material Carnestoltes Enterrament           11,70 €  

36 sacs confeti i caramels comparsa     1.366,00 €  

Lloguer wc carnaval     1.162,81 €  

Lloguer generador carnaval        377,88 €  

subvencions carnaval   11.800,00 €  

Sgae        703,01 €  

Total carnaval   37.509,18 €  

  

 
3. La Sra. Fonoll pregunta: L’any passat la brigada municipal va participar a 

l’adequació de les carrosses de Reis junt amb l’empresa que realitzava el 
servei, KUIKDEMIR ESDEVENIMENT, i des del departament de festes i 
tradicions i la brigada es va arribar al compromís, cara els següents anys, de 
que a brigada realitzaria aquest servei - ja que està prou capacitada i 
suposaria un estalvi importat-, per això, pregunta:  En què ha participat la 
brigada municipal en l’adequació de les carrosses de Reis d’aquest any? Per 
què no s’ha dut a terme aquest compromís?  

 
L’any 2007 es va demanar a l’empresa Cuïc Demiürg Esdeveniments el 
disseny i la construcció de les 3 carrosses de reis per a la cavalcada de reis  

 Decoració carrossa rei blanc “mar”. 

 Decoració carrossa rei ros “cel”. 

 Decoració carrossa rei negre “terra”. 

 Construcció dels elements decoratius dels 3 vehicles. 

 Decoració del cotxe dels regals. 
 
Des de llavors cada any aquesta empresa realitza les següents tasques:  
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MUNTATGE 

 Muntatge de tots el elements decoratius de les carrosses i vehicle de 
joguines els dies 2, 3, i 4 de gener de 2013 , als locals facilitats per 
l’Ajuntament. 

 Muntatge del decorats del vehicle de joguines i dels vehicles de tracció 
el dia 5 de gener al matí. 

 Reparació dels elements decoratius deteriorats a l’anterior cavalcada. 

 Refer elements decoratius del camió de joguines trencats per la ventada 
de l’any anterior. 

 Subministrament i col·locació de la moqueta firal a tota la superfície de 
plataformes i tarimes. 

 Posada a punt dels palanquins d’ofrenes  

 Subministrament i col·locació del faldó lateral plisat a tot el perímetre de 
les 3 plataformes i vehicle de joguines. 

 
IL·LUMINACIÓ 

 Subministrament i instal·lació de la il·luminació: 

 7 focus de cuarç de 300 w. c.u. per cada carrossa més il·luminació 
decorativa i 4 focus per vehicle de joguines. Preses de corrent a zona 
de generadors 

 Subministrament dels generadors de lloguer per les carrosses dels reis i 
vehicle de joguines. (ubicats als vehicles de tracció). Potencies 
estimades: 5,0 Kw per carrossa i 2,5 Kw per joguines. 

 Els generadors seran subministrats i connectats el dia 5 de gener, al 
matí. 

 
SONORITZACIÓ 

 Subministrament de 3 equips de so de 1000 w. c.u., etapa de potencia i 
lector mp3 per les carrosses dels reis, el muntatge dels aparells de so 
es farà el dia 5 al matí i el desmuntatge el mateix dia un cop acabat 
l’acte. 

 
DESMUNTATGE 

 Desmuntatge de tots els elements d’il·luminació el dia 5 de gener de 
2013 un cop acabat l’acte. 

 El desmuntatge de la resta d’elements decoratius es a càrrec del client. 
 
PLAÇA DE LA VILA 

 Subministrament d’una escala decorada (material de lloguer) per 
facilitar el descens dels Reis a l’arribada a l’Ajuntament 

 
Per a la realització d’aquestes tasques el servei municipal d’obres no disposa 
de tot el material de decoració, il·luminació sonorització que es fa servir. La 
tapisseria i cortinatges són elements que s’han d’adquirir en establiments 
especialitzats i que aquesta empresa s’encarrega d’adquirir i/o llogar i alhora 
coordinar tot el tema de la desfilada, vehicles i demés.  
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Tot i que d’entrada podria semblar més econòmic el fet que ho realitzés el 
servei municipal d’obres, cal pensar en tot el personal que faria falta que durant 
uns quants dies estigués treballant en exclusiva en aquest servei i que no 
podrien realitzar altres tasques en el municipi. Pel que fa al dia de la cavalcada 
de reis, també es fa en horari no laboral i que també s’hauria de remunerar a 
banda. Per tot això, des de la regidoria de Cultura, i concretament el personal 
tècnic d’aquesta, va aconsellar contractar a l’empresa especialista en aquest 
tipus d’actes.  

 
4. La Sra. Fonoll pregunta: Quin és el cost total de la Xatonada d’aquest any? I 

el desglossament total de les factures dels participants? Quin va ser el criteri 
que es va seguir a l’elecció del jurat? Donat que en convocatòries anteriors hi 
havia participat algun membre de la oposició, i aquest any no, i consideren que 
mai havia estat tan polititzada com aquest any, pregunta: quin a estat el motiu 
per aquest canvi tant brusc? 

 
Si es refereix a un canvi brusc en quant a feina, estem totalment d’acord. 
Aquest any tot i que s’ha aconseguit quadruplicat el nombre de estands de 
restaurants i cellers, s’ha volgut també que el pa que es repartia fos amb la 
col·laboració dels forns i pastisseries locals, ja que en l’edició passada va ser 
encarregat a un establiment no local.  
Hem aconseguit donar un canvi significatiu, lligant gastronomia i cultura per tal 
de promoure el nostre municipi, i ha estat molt apreciat per tots els assistents i 
participants, a l’hora que han estat representades les Associacions amb la seva 
assistència i participació com l’obertura de la festa a càrrec de l’Associació de 
Balls Populars i les Puntaires de Cubelles.  
Els membres del Jurat del concurs una part és a criteri de l’Associació 
d’Hostaleria i Comerç, que és qui organitza el concurs infantil, i una altra part 
són els convidats de l’Ajuntament per a la categoria adult. En aquesta edició 
s’ha optat per convidar a tots els representants dels municipis veïns i com a 
convidat d’honor es va considerar adient convidar al Diputat de Comerç per la 
relació amb la festa.  
El fet és que no tenim constància que en la passada edició la regidora convidés 
a cap representant de l’oposició per formar part del Jurat. No obstant, si 
aquests haguessin format part, no es pot obviar que també són polítics i, per 
tant, si prenem com a referència al seu comentari, això no ho variaria, i el Jurat 
seguiria, segons la seva apreciació, “polititzat”.  
En referència al cost de la Xatonada, tot i els canvis comentats, s’ha tingut molt 
en compte l’estalvi i s’ha aprofitat tot el material possible. El cost total ha estat 
el següent:  
TOTAL DESPESES ANY 2013      10,652,99€ 
TOTAL DESPESES ANY 2012      11.337,83€ 
ESTALVI :               684,84€ 

 
5. La Sra. Fonoll pregunta: S’iniciarà al setembre del 2013 el projecte del Cicle 

Formatiu de Grau Superior en Energies Renovables, projecte impulsat per 
l’anterior govern? Es durà a terme al municipi de Cubelles? Donada la 
informació rebuda, segons la qual el primer curs començarà a la UPC de 
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Vilanova, és certa aquesta informació? Prega que no permetin aquest fet, 
donat que és un projecte molt positiu pel municipi. 

 
Estem treballant perquè es pugui implantar al 2013. 
Sí, es durà a terme al municipi de Cubelles. 
No. 

 
6. La Sra. Fonoll pregunta: Al Govern inicial, en els seus 10 punts de prioritat 

tenien la realització de l’auditoria de comptes, la Sra. Alcaldessa segueix 
sempre l’ordre de prioritats? Quan pensen presentar l’auditoria de comptes? 
Quins problemes s’està trobant a la regidoria d’Hisenda per no haver-ho 
presentat encara? 

 
En data 28/02/2013 es procedeix al tancament comptable de l’exercici 2012. 
En data 21/03/2013 es procedeix a la liquidació del pressupost 2012. 
En data 27/03/2013 es remet la liquidació del pressupost a l’Administració de 
l’Estat. 

 
7. La Sra. Fonoll pregunta: Com és que encara no està publicada l’oferta de 

places pel proper curs 2013-2014 per a les llars d’infants?  És cert el comentari 
que ha sortit des de la Regidoria d’Hisenda, segons el qual hi ha la intenció de 
tancar la llar d’infants l’Estel?  Poden confirmar aquest fet?  La Sra. Fonoll 
demana que aquesta resposta es respongui al mateix Ple i que consti en acta, 
donada la repercussió que ha suposat pels ciutadans. 

 
L’oferta de places la treu el Departament d’Ensenyament de la Generalitat, la 
publicació està prevista que surti el dia 15 d’abril. 
No, no tenim cap intenció de tancar cap llar. 

 
 

8. La Sra. Fonoll pregunta: Quina és la política de preus públics que seguiran 
per aquest curs? Han valorat l’impacte que una pujada desmesurada de preus 
pot tenir sobre la matrícula? 

 
Hem previst el menor increment possible perquè sigui viable la continuïtat del 
servei amb el menor impacte per a les famílies. 
 

9. La Sra. Fonoll pregunta: El Sr. Baraza, ex-regidor del departament 
d’Ensenyament, tenia previst pujar els preus públics de les llars d’infants amb 
l’objectiu d’ajustar costos i reduir l’impacte de les retallades fetes des de la 
Generalitat  sobre  les llars d’infants. Podrien informar com està aquest tema? 

 
No es va fer l’increment des de gener i es farà a l’inici de curs 2013-2014.  
Hi ha comissió tècnica d’estudi per avaluar la millor proposta. 

 
10. La Sra. Fonoll diu que el passat dia 25 d’octubre de 2012, la llar d’infants La 

Draga va patir una inundació a causa d’unes importants pluges al municipi.  
Aquest fet va comportar una sèrie d’accions, com a més destacable, el canvi 
del parquet, amb un cost estimat d’uns 20.000 €; aquesta actuació és va dur a 
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terme de tipus correctiu, amb un clar objectiu de tornar a la normalitat, però no 
és la solució definitiva; la Sra. Fonoll exposa que la solució seria arreglar el 
sistema d’evacuació d’aigües del barri Bardají, i en especial a la zona on està 
ubicada la llar, i comenta que fa unes setmanes va estar a punt de passar el 
mateix, degut a unes pluges lleus. Per això, pregunta:  Què s’hagués fet en 
cas d’una nova inundació a la llar d’infants? S’hagués tornat a canviar el 
parquet amb el mateix cost de 20.000€, més les hores que van consumir els 
treballadors de la brigada? Quan es pensa solucionar l’origen del problema? 
Quan es duran a terme les actuacions per evitar les inundacions d’aquesta 
zona i, per tant, l’entrada d’aigua de la llar d’infants?.  La Sra. Fonoll prega al 
Sr. Lleó que dimiteixi i fa esment a que la seva actuació és nefasta degut a 
aquest fet i a les obres del Nucli antic, entre d’altres. 

 
Aquesta actuació depèn del Pla Director. La actuació no és sols sobre la llar 
d’infants sinó sobre tot el sector que l’envolta. La única manera d’arreglar-lo és 
fent la separativa d’aigües i posar unes bombes de  bombament. La separativa 
d’aigües de moment s’ha fet al nucli antic gràcies a una subvenció. 

 
11. La Sra. Fonoll diu que torna a formular la mateixa pregunta que al ple del mes 

de gener va plantejar el Sr. Baraza i al mes de febrer la Sra. Navarrete, 
respecte la rehabilitació dels safareigs. Comenta que els van informar que 
l’empresa que realitzava aquest projecte “APARELLADORS, LONGARES”, va 
tancar, i llegeix literalment la resposta: ”En un primer moment l’arquitecte 
municipal es va posar en contacte amb els redactors (aparelladors *** i altres) 
del primer projecte de reparació dels safareigs, per a què procedissin a fer el 
projecte modificat atenent les indicacions dels arquitectes municipals 
(bàsicament atendre les indicacions del Pla de Catàleg que no s’havia tingut 
en compte pels aparelladors contractats per una altra regidoria en l’anterior 
legislatura). Aquests van contestar indicant que ja no podien encarregar-se 
doncs l’empresa havia tancat. Per aquest motiu, es va decidir encarregar 
aquesta modificació a l’arquitecte cubellenc ***, habitual col·laborador en 
projectes de l’Ajuntament de Cubelles.”  

 
Seguidament,  pregunta quins altres projectes han assignat a aquest 
col·laborador habitual del govern? Col·labora altruistament? Es podria 
considerar que aquest arquitecte és el que farà a partir d’ara els projectes del 
seu govern? 
A continuació continua llegint la resposta: “Al tractar-se d’un contracte menor i 
no disposar de partida pressupostària per no haver-se aprovat el pressupost 
2012, se li va fer un encàrrec verbal per part de la màxima responsable de la 
regidoria d’urbanisme en absència de cap de serveis tècnics al juliol de 2012.”  
I pregunta: podrien informar de quins altres projectes han signat amb aquest 
arquitecte? És lícit fer un contracte verbal que pot arribar a constar uns 
200.000€ a la Corporació? Poden confirmar si hi va haver licitació per aquest 
contracte? 
 
Durant aquesta legislatura sols s’ha assignat el contracte dels safareigs. Durant 
l’anterior(2007-2011), en la qual vostè era membre del govern, li van assignar 
diversos. 
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Per a l’aprovació i adjudicació d’un contracte menor de serveis, com és el cas 
d’aquest contracte per a la redacció del projecte, l’article 111 del TRLCSP 
només exigeix com a procediment l’aprovació de la despesa i la incorporació a 
l’expedient de la factura corresponent. Per a l’adjudicació d’aquests tipus de 
contractes, on són fonamentals els coneixements i aptituds professionals, els 
criteris per a l’adjudicació seran aquests a part del preu. 
Informar-li també que l’import de 200.000 € no és el que val el projecte sinó el  
cost total de l’obra. 

 
12. La Sra. Fonoll pregunta: Per quin motiu s’han eliminat les quatre places 

d’aparcament de motocicletes del Passeig Narcís Bardají, concretament les 
que hi havia davant del Casal d’avis de la Caixa Penedès? Comenta que s’han 
col·locat cinc a la plaça de la Font i cinc més davant del Centre Social, 
quedant així només deu places d’aparcament per a motocicletes al casc antic, 
perdent d’aquesta manera deu places de les vint que hi havia abans de 
començar les obres.  Han pensat en l’època d’estiu? 

 
En primer lloc comentar-li  que les 8 places d’aparcament que havien davant 
del Casal d’Avis de la Caixa del Penedès s’han retirat ja que estaven en 
pendent i hi havia una problemàtica amb les motos de gran cilindrada. 
Actualment hi ha 8 aparcaments de motos davant de correus i cinc al carrer del 
centre social, en total 13 places. Per la qual cosa actualment hi ha una plaça 
més que abans, ja que abans hi havien 12 i no 20 com diu vostè. 
 

13. La Sra. Fonoll diu que hi han quinze instàncies pendents de respondre’s des 
del mes de novembre de 2012, que només s’han respost tres, i destaca que 
les mes importats per UC-Reagrupament són les del casc antic, que – diu - no 
s’han contestat, per això pregunta: per quin motiu no s’han contestat aquestes 
instàncies? 

 
Les instàncies estan contestades. 
 

14. La Sra. Fonoll pregunta: Amb motiu de les obres al casc antic, UC-
Reagrupament presentà instàncies per mantenir una reunió amb el regidors i 
sol·licitar que es mantinguessin els passos de vianants, ja que considera que 
no compleixen amb la normativa vigent i que es treguin les pilones de formigó.  
Fa esment al comunicat adreçat als ciutadans, signat pel Sr. Lleó, en el qual 
s´informa que abans del 15 de febrer estarien reemplaçades les pilones 
baixes; continua exposant que degut a aquestes pilones, molts ciutadans han 
patit accidents, i afegeix:  No se n’adonen que aquesta no és la voluntat del 
poble? Comenta que al Ple de febrer el Sr. regidor els va dir que tenia la 
intenció de reunir-se amb l’enginyer per tractar aquest tema, entre d’altres.  
Com que la situació no ha canviat, pregunta: han pensat si algun dia passa el 
que no ha de passar? És conscient del que aquest fet suposaria? UC-
Reagrupament considera que els provoca a demanar responsabilitats 
polítiques. Finalment, pregunta: quin és el termini estipulat legalment per 
respondre les instàncies? 
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La Sra. Fonoll prega que recapacitin i facin les coses correctes; diu que 
consideren que no es mereixen el tracte que UC-Reagrupament està rebent, ja 
que són els representants d’un percentatge importat de la població. 
 
El Sr. Lleó diu que quan es va aprovar el projecte del Nucli Antic, UC-
Reagrupament formava part del govern i hi van estar a favor, amb les pilones 
baixes. 
 
La Sra. Fonoll contesta que UC-Reagrupament ha reconegut públicament que 
es van equivocar i que no és el mateix aprovar un projecte virtual que un 
projecte real. 
 
Com ja li vam respondre, per demanar cita amb el regidor sols ha de trucar als 
Serveis Tècnics i concretar dia i hora. Així mateix també li vam comunicar que 
les pilones es traurien un cop recepcionada l’obra. 
Com ja s’ha dit la substitució de les pilones es farà un cop recepcionada l’obra. 

 
15. La Sr. Fonoll en referència a les retribucions i els sous del nou govern, 

comenta que els números presentats no són reals; que el Sr. Grau va exposar 
que mantenen els mateixos valors que es van proposar amb el govern inicial, 
respecte les retribucions per assistències, però que el que UC-Reagrupament 
vol denunciar són la  quantitat de Juntes que es realitzen, no les retribucions en 
si de les reunions. La Sra. Fonoll explica que, segons el Sr. Grau, el motiu de 
tantes reunions és la posada en marxa del nou govern, però que el govern 
inicial del 2011 el sistema que feia servir era reunir-se al bar del poliesportiu per 
tractar els temes, que eren reunions llargues i sense remuneració, de temes 
que posteriorment presentaven als respectius òrgans col·legiats. Seguidament, 
pregunta: Què li sembla aquest fet, Sr. Grau?  A continuació, considera que no 
és just que hi hagi regidors i regidores que arribin a cobrar un sou semblant al 
de un tinent d’alcalde o tinenta d’alcaldessa amb dedicació exclusiva, ja que hi 
han regidors del nou govern que tenen dedicació al altres llocs, empreses 
públiques, privades i, fins hi tot, empresaris.  
 
La Sra. Fonoll continua dient que en el temps de crisis actual, amb retallades 
salarials, desnonaments, etc., quan les empreses retallen sous als seus 
treballadors per no acomiadar-los, els regidors el que fan és apujar-se els sous 
indiscriminadament i en alguns casos doblar-los.., ja que un regidor del govern 
inicial – diu - cobrava uns 800 € mensuals quan ara cobren uns 1.600 €; 
seguidament, fa una comparativa entre la posada en marxa del govern inicial, a 
mitjans del mes de juny del 2011, on es van fer 14 reunions, mentre que a 
mitjans del mes de gener de 2013, per la posada en marxa del nou govern, 
s’han fet unes 55.  I pregunta: a què és degut aquests increments tan abusius?  
La Sra. Fonoll continua explicant que són dades publicades a la pàgina web de 
l’Ajuntament, facilitades pel govern, però que només especifica el total 
d’assistències no desglossa les assistències, i apunta que el govern aquest any 
costarà 100.000€ a l’Ajuntament.   
 
La Sra. Fonoll conclou preguntant: És una forma de fixar-se un sou de 
dedicació exclusiva encoberta? Tenen la intenció de redreçar la situació actual 



  Exp. 1.2.1.1  4/13 

  Legislatura 2011-2015 

 

30 

 

davant d’aquest escàndol, en un futur proper? Si no es així, continuarem 
pensant que és el govern de l´estabilitat i normalitat monetària personal. 
 
El Sr. Grau contesta a la pregunta de la Sra. Fonoll dient que farà l’aclariment 
per escrit, però que vol explicar el tema demanant-li quatre coses: la primera, 
comenta que el govern valora la dedicació de tots els regidors, de l’anterior 
legislatura i d’aquesta; que no han qüestionat mai la dedicació i la voluntat dels 
regidors anteriors, que si han criticat quan estaven a l´oposició les qüestions, 
els projectes i les propostes, però mai han posat en dubte la voluntat, el 
compromís ni la bona fe dels regidors d’aquest Ajuntament, i  demana a la Sra. 
Fonoll que reconegués aquest fet. La segona, considera que no s’ha de 
barrejar la qüestió de les retribucions amb la situació desnonaments, retallades, 
crisi política, etc., perquè diu que ell, personalment, ha defensat les mocions 
presentades en referència a aquests temes. Quant a la tercera, comenta que la 
valoració del cost de 100.000 € anuals, creu que és una valoració feta des del 
grup polític de UC-Reagrupament; per últim, quant els criteris, els valors i la 
voluntat, diu que al començament de la legislatura van ser aprovats al 
pressupost del 2012 amb el vot a favor d’UC-Reagrupament, d’acord amb la 
llei. 

 
La Sra. Fonoll explica que és en la quantitat d’assistències del que es queixen, 
no de les retribucions en sí. 

 
La Sra. Navarrete comenta que aquesta exposició és demagògia. 

 
El Sr. Grau continua explicant que des del govern consideren que no hi ha 
hagut cap canvi en aquesta qüestió, que aquesta valoració que planteja UC-
Reagrupament és difícil de comparar en un any i mig del govern inicial amb els 
dos mesos del nou govern, donat que els objectius i el compromís pel nou 
govern són executar les bases del pressupost aprovat pel 2012 i, que així ho 
han exposat en totes les consideracions preses pel pressupost del 2013, que 
s’aprovarà al Ple.  Continua dient que totes aquestes qüestions s’hauran 
d’adequar als requisits legals, fet que han trobat a faltar en algunes 
intervencions, i conclou dient que el que si és cert que el nou govern està 
treballant exactament amb els mateixos criteris, valors i conceptes aprovats al 
pressupost del 2012, i que la proposta del pressupost del 2013 recollirà 
aquesta valoració. 

 
16. La Sra. Fonoll pregunta: Com està el tema de ***? 

 
L’Alcaldessa li contesta que està en procés de solució. 
Ja ens hem reunit amb TOTS els veïns afectats i s’ha arribat a un acord i la 
sol·licitud a Fecsa Endesa ja està feta. 

 
 
No havent-hi més assumptes per fer constar, l’ Alcaldessa presidenta aixeca la sessió, 
quan són les 21:40 hores.    
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