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EXTRACTE DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE 21 DE MAIG 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 21 de maig 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’alcaldia 
  
- Sra. Noemí Cuadra Soriano 2a Tinenta d’alcaldia 
 
- Sra. Ana Maria Martínez Gallemí, 3a Tinenta d’alcaldia 
 
- Sra. Lídia Pàmies i Etaix, 4a Tinenta d’alcaldia 
 
-  Sr. Francesc Xavier Grau Roig, 5è Tinent d’alcaldia 
 
-  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 assisteixen també, la Sra. Rosa M. Almirall i Domènech, Interventora de la Corporació, la 
Sra. Immaculada Valle León, tècnica mitjà de Recursos Humans i el Sr. Marc Antoni Balanza 
Grimaldo, tècnic mig de gestió. 
 
La Sra. alcaldessa excusa la Sra. Boza i el Sr. Grau, que s’incorporaran més tard a la 
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sessió. 
 
ORDRE DEL DIA 
 
I. APROVACIÓ D’ACTES 
 
1.1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 16 
D’ABRIL DE 2013 
 
Es sotmet a votació l’acta i s’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació 

 
II. PART INFORMATIVA 
 
2.- INFORMACIONS DE PRESIDÈNCIA 
 
No n’hi ha 
 
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. 255 a   377 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.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ DEL DIA D’EUROPA 
2013 DEL CONSELL CATALÀ DEL MOVIMENT EUROPEU 
 
L’any 2013 va ser declarat l’Any Europeu de la Ciutadania. Aquesta proclamació és una 
crida a la divulgació i conscienciació dels drets que, pel fet de ser ciutadans de la Unió 
Europea, gaudeixen els més de 500 milions de persones que viuen als estats que la 
integren. Ara fa 20 anys que el Tractat de Maastricht va introduir el concepte de “ciutadania 
europea” i va atorgar a la ciutadania uns drets particulars per pertànyer a la Unió Europea. 

El Consell Català del Moviment Europeu seguint la crida del Parlament i la Comissió 
Europea, un any més, ha demanat a les institucions catalanes l’adhesió a la Declaració del 
Dia d’Europa 2013. 

Per segon any consecutiu, el dia 9 de maig s’ha commemorat a Cubelles el Dia d’Europa en 

un acte institucional, que ha comptat amb la presència del secretari general del Consell 

Català del Moviment Europeu. 
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Atès que es vol continuar difonent  l’esperit europeista a través de l’organització d’activitats 

per celebrar el Dia d’Europa al municipi de Cubelles. 

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 14 de maig de 2013. 

Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents 

ACORDS 

Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Cubelles a la declaració del Dia d’Europa 

2013 del Consell Català del Moviment Europeu, que s’adjunta com a annex formant-ne part 

d’aquest a tots els efectes. 

Segon.- Notificar-ho al Consell Català del Moviment Europeu. 

El Sr. Alamán diu que el seu partit mostra una sèrie d’objeccions a aquesta declaració 
perquè hi havia una part institucional, a la qual, diu, s’adhereixen plenament, però que el 
segon foli contenia uns pronunciaments que consideren partidistes i que no comparteixen. 
 
En aquests moments s’incorporen a la sessió el Sr. Marc Antoni Balanza Grimaldo, tècnic de 
gestió urbanística, i el Sr. Francesc Xavier Grau i Roig, regidor del Grup Municipal Socialista. 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per la unanimitat dels membres presents. 
 
6.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ, 

PLANTILLA PER L’EXERCICI DE 2013 I MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE 

TREBALL 

Vist el projecte de Pressupost General de la Corporació per a l’exercici 2013, plantilla de 
personal i modificació de relació de llocs de treball.    
Vist allò que disposen els articles 162 a 171 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 i el RD 
500/1990, de 20 d’abril i la Llei General pressupostària i demés normativa aplicable. 
 
Vist allò que disposen els articles 74 de Estatut Bàsic de l´Empleat Públic, 90 Llei 7/1985, de 
2 d´abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i 25 i ss. del Decret 214/1990, de 30 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals. 
 
Vistos l’informe dels Recursos Humans núm. 60/13 de 7 de maig de 2013, Relació de canvis 
en la plantilla 2013 respecte la plantilla 2012 i  la Memòria de Personal. 
 
Vist l’informe preceptiu de la Intervenció Municipal núm. 22/13 de 9 de maig de 2013. 
 
Vist l’informe de la Secretaria General núm. 9/13 de 9 de maig de 2013. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 14 de maig de 2013. 

Aquesta Alcaldia Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents 
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ACORDS 
 
Primer.- Deixar sense efecte els ajustos al pressupost prorrogat i les modificacions 
pressupostàries que tot seguit es detallen per trobar-se incloses dins el pressupost inicial: 
 

          EXPEDIENT ASSUMPTE 

2222/3/13 Modificació pressupost  2/2013 mòdul SICALWIN  

2222/7/13 Modificació pressupost  4/2013 mòdul SICALWIN  

 
Segon.- Aprovar inicialment el Pressupost General de la Corporació i la plantilla per 
l’exercici de 2013 segons l’expedient que s’adjunta a la present comprensiu del contingut 
establert al RD 500/1990 de 20 d’abril amb el resum següent: 
 
 

RESUM PER CAPITOLS PRESSUPOST D'INGRESSOS EXERCICI 2013 

CAPÍTOL 1 IMPOSTOS DIRECTES 8.761.250,00 

CAPITOL 2 IMPOSTOS INDIRECTES 45.000,00 

CAPÍTOL 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 2.209.205,00 

CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 3.691.304,62 

CAPITOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 252.000,00 

OPERACIONS CORRENTS 14.958.759,62 

CAPITOL 6 ALIENACIÓ DE BÉNS 1.750.000,00 

CAPITOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 898.458,14 

CAPÍTOL 8 ACTIUS FINANCERS 5.646,53 

CAPÍTOL 9 PASSIUS FINANCERS 463.635,71 

OPERACIONS DE CAPITAL I FINANCERES 3.117.740,38 

TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 18.076.500,00 

   RESUM PER CAPITOLS PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2013 

CAPÍTOL 1 DESPESES DE PERSONAL 6.157.641,65 

CAPITOL 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 4.701.306,99 

CAPÍTOL 3 DESPESES FINANCERES 109.866,94 

CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 3.097.712,23 

OPERACIONS CORRENTS 14.066.527,81 

CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS 3.250.004,50 

CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 96.280,00 

CAPÍTOL 8 ACTIUS FINANCERS 5.646,53 

CAPÍTOL 9 PASSIUS FINANCERS 658.041,16 

OPERACIONS DE CAPITAL I FINANCERES 4.009.972,19 

TOTAL PRESSUPOST DESPESES 18.076.500,00 

 
Tercer.- Aprovar la modificació de la Relació de Llocs de Treball, segons document adjunt. 
 
Quart.- Exposar al públic per termini de quinze dies a comptar del dia següent a la 
publicació del corresponent edicte en el BOP, durant els quals els interessats podran 
examinar l’expedient i presentar reclamacions davant el Ple. L´expedient es considera 
definitivament aprovat si durant el citat termini no es presenten reclamacions. En cas contrari 
el Ple disposarà d’un termini d’un mes per resoldre-les. 
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Cinquè.- El Pressupost General i plantilla definitivament aprovats, amb o sense 
modificacions sobre l’inicial, serà inserit resumit per capítols en el BOP de Barcelona. Del 
pressupost general i plantilla definitivament aprovat es remetrà còpia a l’Administració de 
l’Estat i a la Generalitat de Catalunya. La remissió es realitzarà simultàniament a l’enviament 
al BOP de Barcelona. 
 
Sisè.- Còpia del pressupost i de les seves modificacions haurà d’estar a disposició del 
públic, a efectes informatiu, des de la seva aprovació definitiva fins la finalització de 
l’exercici. 
 
Setè.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i al tauler de la Corporació la modificació de la relació de llocs de 
treball, modificació que entrarà en vigor en la data d’aprovació definitiva del  Pressupost 
municipal per l’any 2013. 
 
Vuitè.- Comunicar aquest  acord al departament de Recursos Humans i als representants 
legals dels treballadors. 
 
El Sr. Écija destaca que aquest pressupost és una continuïtat de l’aprovat el desembre del 
2012, intentant retallar part de la despesa a excepció, diu, d’algunes regidories com 
ensenyament, benestar social o emprenedoria. 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió la Sra. Boza. 
 
El Sr. Écija explica que en el cas de la regidoria d’ensenyament aquest increment notable ve 
donat pel fet d’haver de preveure la compensació per la reducció de la subvenció de la 
Generalitat pel sosteniment de les llars, passant de 600.000 a 872.000 €; que un altre 
increment important és per a la regidoria de benestar social, amb un total pressupostat de 
472.000 € i emprenedoria amb 122.000 €- 
 
Continua explicant que aquest pressupost comporta un estalvi net positiu de 140.000 € i que 
compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària, situant el nivell d’endeutament en un 37,70% 
del total de la despesa ordinària, Indica el regidor que s’amortitzaran préstecs per import de 
658.000 € i se’n sol·licitaran de nous per import de 463.000 €, dels quals 175.000 es 
demanaran a la Diputació de Barcelona, sens interessos, i la resta amb entitat amb conveni 
amb la Diputació perquè subvencionin aquests interessos. 
 
Quant a les inversions, recorda que per llei no es pot destinar el romanent de tresoreria a fer 
noves inversions i explica que la suma total ascendeix a 6.600.000 €, dels quals 3.250.000€ 
es destinen a noves inversions, corresponents a  la biblioteca, l’adequació del nucli antic, el 
planejament, el centre de dones i l’enllumenat, i que 3.355.000 € són per a inversions 
programades amb finançament afectat, que inclou l’enderroc de la discoteca, la construcció 
del pavelló o l’arranjament de la via pública, entre d’altres. Destaca també que la construcció 
de la biblioteca ve condicionada per la venda d’una parcel·la que té l’Ajuntament a primera 
línia de mar. Tot seguit, comenta que es continuarà treballant per a renegociar els 
contractes, respectant el venciment de cadascun d’ells, i conclou manifestant la voluntat del 
govern de presentar el pressupost del 2014 dins de l’any 2013.  
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El Sr. Alamán comparteix que es tracta d’un pressupost continuista, cosa que consideren 
correcte, però no suficient, perquè creu que s’hauria de fer una correcció lenta de molts 
aspectes que afligeixen l’Administració Local com poden ser, diu, el cessament 
d’ampliacions de crèdit en execucions d’inversions, la renegociació de contractes, la 
instauració de fórmules de gestió mixtes, o inclús privades, de determinats serveis públics o 
la supressió de fórmules mancomunades de gestió. Seguidament pregunta al Sr. Écija quina 
ha estat la quantitat d’ICIO liquidada el 2012, per veure si és possible començar a tirar a 
l’alça aquest impost, així com el motiu de l’increment del capítol de despeses de personal. 
Seguidament, considera que és una bona notícia que el capítol 3 disminueixi perquè és 
conseqüència de la tasca de contenció feta aquests dos últims anys i, en relació al capítol 4, 
comparteix que es segueixin augmentant els imports destinats a ajuts a les famílies, però 
que no comparteixen les subvencions que s’han atorgat “a dit” quan l´anterior govern va 
treballar per fer-ho amb unes bases, per concurrència competitiva, cosa que considera més 
greu encara.  
 
A continuació,  demana al Sr. Écija si els pot explicar la transferència de capital que es 
preveu a l’Ajuntament de Cunit. Continua dient  que l’increment del capítol 9 es deu als 
préstecs concertats a la legislatura 2007-2011 i que el govern no creu en cap política 
d’habitatge perquè només s’han pressupostat 5.000 € a aquesta finalitat. Quant a les 
inversions, considera que no s’haurien de crear expectatives a la ciutadania, ja que l’import 
previst per a l’enderroc de la sala multiusos considera que no es cobrarà mai i que, per tant, 
aquesta inversió no es farà. 
 
En relació a les despeses dels càrrecs electes, el Sr. Alamán comenta que al 2012 es 
preveien 140.000 € per assistències mentre que ara es pressuposten 210.000 €, el que 
suposa un increment d´un terç del que s´autopaguen els regidors, i considera que  s’hauria 
de revisar, diu, i donar propi exemple en un moment en què s’està demanant un ajustament 
a la ciutadania i als funcionaris. Finalment, quant als temes de personal, indica que els 
preocupa la possible nul·litat que esmenta la secretària al seu informe i demana que es 
comencin a fer bé les coses com fa un any i mig. 
 
El Sr. Baraza diu que UR-Reagrupament considera que aquests són els pressupostos   del 
silenci, de l´engany i de la manca de transparència; considera que han estat consensuats 
entre la cadira de l´alcaldia i partits polítics que fa sis mesos estaven a l´oposició i votaven 
en contra les decisions d´aquesta cadira, i assenyala que sort que alguns grups mantenen la 
coherència.   
 
Afegeix que començarà parlant del capítol 1, que és el que – diu – era motiu de conflicte en 
relació a la seva expulsió del govern -, recordant que la mateixa Sra. Romero al Ple del 18 
de setembre de 2012 va votar en contra del Pressupost argumentant que “vaig iniciar una 
catalogació però com arribava al final de la legislatura es va acordar que el nou govern que 
entrés arribés a un acord amb els treballadors; que no està en contra de l’organigrama, però 
que si havia catalogació no s’utilitzi, que algunes de les persones a les que es fa l’increment 
a ja sortien a la catalogació per sobre a la catalogació; que hi havia treballadors que 
s’estaven fent informes sobre els seus propis increments i que existeix una restricció del 
ministeri hisenda sobre l´increment de retribucions”, i que va demanar que el tema quedés  
sobre la taula, proposta que va tenir el suport d´UC-Reagrupament.  
 
El Sr. Baraza afegeix que la Ple del 27 de desembre la Sra. Romero va dir que “ el PSC no 
està en contra de donar al treballador allò que li correspon però consideren que no és el 
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moment adequat perquè la Llei  obliga a la contenció i perquè hi ha moltes famílies, que 
estan patint moltes necessitats; que es va deixar sobre la taula un pressupost perquè no era 
per a tothom, sinó que només es pujava el sou a algunes persones, cosa que en aquell 
moment no veien justa.  Considera que s’ha de fer la Catalogació a  tots el treballadors  a 
més o a menys, segons correspongui, evitant així enfrontaments entre aquests i aclareix que 
per a ella tots els treballadors són iguals, siguin A1 o siguin de la neteja. Indica que no se 
sap si un cop feta la Catalogació s’haurà de negociar quan es farà efectiu aquest increment, 
perquè dependrà de quan es faci efectiu el pressupost i perquè ja no serà una qüestió 
d’exclusivitat o excepcionalitat, tal i com marca la Llei.” I que després d´això ca votar en 
contra dels pressupostos.   

Continua exposant que, per els altres partits que formaven llavors l´oposició havien fet 
manifestacions similars, al·ludint a les paraules de la Sra. Martínez segons les quals 
“demana igualtat per a tothom; seguidament indica que a la memòria de l’Alcaldia s’afirma 
que, de conformitat amb el que disposa l’article 37 de l’EBEP, s’ha dut a terme la 
corresponent negociació amb els òrgans de representació del personal funcionari i laboral i 
considera que això no és cert. Finalment proposa deixar-ho sobre la taula” i afegeix que potser 
ara no pensa el mateix. 
 
El Sr. Baraza indica que ara, en canvi, es demostra manca de coherència.  
 
Quant el procés per a dur a terme una catalogació de llocs de treball, assenyala que hauria 
d’existir l´informe d’un superior al treballador en qüestió, posteriorment un informe de 
Recursos Humans validant el que diu aquest informe sobre les noves funcions, un altre 
d´Intervenció sobre el compliment de la normativa econòmica vigent i si hi han diners 
suficients per a portar-ho a terme i, finalment, informe de secretaria validant que el 
procediment ha estat correcte i pregunta a la secretària general si aquest seria el 
procediment correcte. 
 
La secretària respon que el procediment és el que ha comentat el Sr. Baraza. 
 
A continuació, el Sr. Baraza diu que vol parlar de dues pujades salarials que es porten a 
aquest Ple: el primer lloc, el lloc de treball de l’arxivera municipal, que representa una pujada 
salarial del 30% i que aquesta requalificació es fa a través d’un autoinforme, forma respecte 
la qual no troben correcte, com van dir ja en paritària; afegeix que segons l´informe de 
RRHH, en relació a l´informe de l´arxivera, es diu: “proposta que l´Alcaldia considera 
coherent” i que “la pròpia alcaldia considera que ha de ser A2 i no A1 com demana la 
persona afectada”; el Sr. Baraza considera que els polítics no han d´entrar en aquests 
aspectes tècnics. 
 
Afegeix que es genera una nova plaça, de Coordinador de Desenvolupament Local, que 
considera que ha de sortir a concurs, ni que fos per promoció interna – que UC-
Reagrupament considera que és el millor sistema -, a la que tothom que compleixi els 
requisits hauria de poder optar; destaca a continuació que aquest lloc suposa un increment 
salarial del 40%. 
 
El Sr. Baraza continua la seva exposició indicant que la creació d´aquest lloc obeeix a una 
petició de la Regidora de Dinamització Econòmica i Turisme, Sra. Martínez, que diu “la 
necessitat imperiosa i urgent de comptar amb personal tècnic que s´encarregui de 
promocionar i dinamitzar les activitats empresarials, motiu pels quals es considera que s´ha 
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d´incorporar al departament una persona treballadora” el Sr. Baraza pregunta: què vol dir 
treballadora? I continua: “amb formació universitària relacionada amb l´àrea d´empresa, 
d´administració pública, de comerç d´activitat econòmica” i destaca que, segons l´informe de 
la regidora, es busca: “capacitat de comunicació i lideratge i empatia....”;  conclou el Sr. 
Baraza considerant que aquest lloc surt amb nom i cognoms, i que es pot entendre que  es 
tracta d’un càrrec de confiança.  
 
Seguidament, assenyala que a l´informe de secretaria núm. 9/13 es diu que la provisió 
definitiva d´aquest lloc s´ha de fer a través de concurs públic que garanteixi el compliment 
dels principis de publicitat, igualtat, capacitat i mèrit que han de regir l’accés a la funció 
pública, i demana a la Sra. secretària que ratifiqui que es així. 
 
La secretària respon que sí, i que això és el que indica al seu informe. 
 
El Sr. Baraza continua explicant que es lliga la creació d´aquest lloc a l´amortització del 
tècnic de gestió urbanística; que a l´informe de la secretària indica que cal un informe del 
cap del departament que acrediti que l’amortització d´aquest lloc de treball no afectarà el 
normal funcionament dels Serveis Tècnics municipals, i pregunta si existeix aquest informe. 
Seguidament fa referència a la manca dels estudis justificatius a que fa referència l´informe 
de secretaria, destacant que ja comprovaran si existeixen o no. Continua exposant que la 
Sra. Romero i el Sr. Écija van dir al ple del pressupost de 2012 que llavors no s´havia fet un 
procés objectiu de valoració de llocs de treball per organisme extern.  
 
El Sr. Baraza assenyala que segons informe de secretaria la RLT requereix, amb caràcter 
preceptiu, d’un tràmit de negociació prèvia amb la representació sindical, ja que, en cas 
contrari, l’acord que s’adopti estaria viciat de nul·litat; diu que UC-Reagrupament considera 
que no s´ha fer realment una negociació, que no n´hi ha prou amb una reunió. Conclou que 
per aquestes mancances s’hauria de deixar sobre la taula, o votar-hi en contra.  
 
Seguidament, el Sr. Baraza fa referència als Decrets d’Alcaldia 312/2013 i 313/2013  que 
estableixen uns augments a dues treballadores: a l´auxiliar de gestió del gabinet de 
presidència de 466,86 € i al tècnic mitjà de RRHH de 683,20 €, ambdós en concepte de 
treballs de categoria superior a partir de l´1 d´abril, amb un increment del 40 %, i es pregunta 
si es pot fer directament per decret i si no ha de ser objecte de discussió en plenari; conclou 
considerant que no eren necessaris, a un mes vista del present Ple. 
 
A continuació quant el pressupost, diu estar d´acord amb el seu caràcter continuista, però no 
amb la poca participació donada a l´oposició. Quant les inversions, recorda que al Ple 
d´aprovació del Pla d’Accessibilitat tots els grups van coincidir en que aquesta havia de ser 
una actuació prioritària, però que al pressupost 2013 la partida pressupostària és de només 
10.000 €. Afegeix que inicialment es va dir que treure les pilones de la fase I del Nucli Antic 
no tindria cap cost, i per aquest motiu  pregunta per què a l’audiència pública es va dir que 
estaven pendents de la partida pressupostària per a poder tirar-ho endavant; a continuació 
pregunta: on són aquests diners, quines pilones es trauran i si a la segona fase es posaran o 
no.  
 
En relació a la regidoria de Benestar Social, el Sr. Baraza comenta que la partida de beques 
extraescolars, que incloïa els ajuts d’Educació Infantil, ha passat de 10.000 € a 6.000 € i 
demana saber per què durant el 2012-2013 no s’han tret beques d’ajuda a l’Educació Infantil 
si inicialment, diu, estaven pressupostades, i destaca que les últimes pagades són del 2011. 
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Seguidament pregunta si el govern ha tingut en compte la possibilitat de concedir ajuts a les 
famílies en concepte de llibres, material escolar etc. donat que el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha decidit no donar ajuts a l´ensenyament 
obligatori.  
 
Continuant amb Benestar Social, assenyala que respecte la pujada de 74.000 € esmentada 
pel Sr. Écija, es corresponen en 7.000€ d’una donació per una subvenció a Càritas amb 
motiu d’una vaga que van fer els treballadors i treballadores de l’ajuntament; 41.000€ 
corresponen a l’ampliació del personal del Consell comarcal; 10.000€ en ajuts personals ; 
20.000€ en projectes d’integració social i 3.000€ en ajuts a una sèrie d’activitats de la gent 
gran.   Comenta que està molt bé comentar que la pujada es de 74.000€, ja que es parlaria 
d’una bona quantitat, però si s’analitza amb detall, realment la pujada respecte al pressupost 
del 2012 és de 10.000€.  diu que està bé, tenint en compte que s’han eliminat altres tipus 
d’ajuts, aleshores si que seria suficient la partida pressupostaria, i que si que seria suficient 
degut a que l’anterior regidor de Benestar Social va multiplicar per dos aquesta partida, 
d’aquesta manera amb 10.000E i no 74.000€, entenen que es podrà donar una servei mínim 
a les famílies necessitades del municipi, però vol deixar clar que es s’està vivint de la 
previsió de l’anterior regidor. 
 
Continua considerant necessari l’enderroc de la discoteca, tot i que considera elevat el cost 
en aquest moment; pregunta quina és la inversió destinada a l’equipament de la Sala Sòcio-
cultural i quan s’executarà, i pegunta què pensen fer amb els 5.000 € que es dediquen a 
Polítiques d’habitatge. En referència a la biblioteca, diu que veu complicat condicionar un 
projecte a la venda d’un terreny en els temps actuals. Tot seguit pregunta si és cert que 
aquest govern s’està plantejant  el tancament de  la llar d’infants l’Estel, si també està dins 
de les seves intencions tancar la llar d’infants La Draga i si han valorat que això comporta 
enviar a l’atur a un total de 20 persones i no donar servei al voltant de 180 famílies del 
municipi; demana si no hi ha altres mesures per mantenir les llars obertes. Conclou dient 
que, malgrat comparteixen aquest pressupost continuista en la seva majoria i que les 
inversions els semblen correctes, hi votaran en contra degut al capítol 1. 
 
L’Alcaldessa dóna la paraula a la Sra. Romero perquè expliqui el tema de les llars d’infants. 
 
La Sra. Romero diu que, com a govern, no tenen cap intenció de tancar cap llar i que s’està 
defensant continuar amb el servei de les dues; que ara per ara no hi ha un compromís de la 
Generalitat respecte la subvenció que donarà i que, de fet, s’acaben  de cobrar al mes de 
gener 1.300 € dels 1.800 € de la subvenció del 2011. Comenta que es va parlar amb la 
Generalitat per a portar una única gestió de les llars d’infants a fi d’abaratir el cost però que 
no els ho han permès i afegeix que amb aquests pressupostos han garantit la continuïtat. 
Tot seguit, explica que aquesta tarda ha assistit a un Consell Escolar i ha explicat que s’han 
ofert unes places i que si queden cobertes estan garantides les dues llars d’infants però que 
el problema és que de moment, amb les preinscripcions, no s’estan cobrint i que l’any passat 
entre el període de preinscripció i el de matriculació hi va haver una caiguda del 15% . 
Manifesta que si en el moment de la matriculació no es cobreixen les places, i com que venç 
el contracte de la llar d’infants l’Estel, probablement s’hauria de tancar però que sí es 
garantia el servei a les persones que havien fet la inscripció.  
 
L’Alcaldessa comenta que en el pressupost que avui es porta a aprovació aquest govern ha 
posat a la partida la previsió per ambdues llars d’infants i afegeix que sempre han dit que 
totes aquelles places dels nens i nenes que es matriculin estan garantides; que si a partir 
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d’aquí hi ha una sèrie de factors que no depenen del govern que hi hagi, s’hauran de valorar 
amb les AMPAS, amb la direcció, amb les treballadores, amb els concessionaris i amb tot el 
consistori i que la decisió serà unànime. 
 
El Sr. Baraza pregunta a la Sra. Romero, què farà si té 160 matrícules?, i demana que consti 
en acta de forma literal la resposta. 
 
La Sra. Romero respon de forma literal: “Si hi ha les 160 i queden cobertes, llavors nosaltres 
el que farem és cobrir totes les places que hi hagi matriculades; a partir d’aquí s’haurien de 
mantenir les dues i negociar, en aquest cas, els contractes amb les diferents concessions, 
està claríssim.” 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió la Sra. Boza. 
 
La Sra. Navarrete diu que en la reunió del Consell Escolar la Sra. Romero ha afirmat que al 
setembre la llar l’Estel ja no obriria. 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió la Sra. Boza. 
 
La Sra. Romero puntualitza que el que ella ha dit és que hi havia aquesta possibilitat si no 
s’omplien les places. 
 
L’Alcaldessa repeteix que aquest govern ho té pressupostat. 
 
El Sr. Écija reitera que hi ha una contenció important de la despesa en la majoria de 
regidories, amb contractes a la baixa; que és un pressupost obert, i que es preveu la 
continuïtat d’ambdues llars. Quant als 5.000 € pressupostats per a habitatge reconeix que és 
poc, però diu que l’any anterior l’import gastat va ser zero; en relació a l’ICIO, comenta que 
es pressuposta el que el regidor i el tècnic estimen oportú. Pel que fa a l’enderroc de la 
discoteca, explica que està vinculat a un finançament afectat i reconeix que és probable que 
aquest import finalment no es pugui cobrar, però que no han esgotat totes les possibilitats de 
cobrament encara. Tot seguit, comenta que la transferència a l’Ajuntament de Cunit és un 
tema d’Urbanisme que podrà aclarir la regidora corresponent. Afegeixi que és cert que hi ha 
un augment de 70.000 € pel cost que suposen les reunions dels regidors, però que també 
està pressupostat el fet que les comissions Informatives i els Plens passin a ser mensuals i 
que per una altra banda disminueixen a dues les retribucions exclusives.  
 
En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Hugué. 
 
El Sr. Écija continua explicant, respecte l’adequació del nucli antic, que la certificació  final 
d’obra de la primera fase s’ha traslladat al pressupost del 2013, encara que venia 
pressupostada a l’exercici anterior i que la segona fase és d´uns 724.000 €. Conclou 
destacant que és el millor pressupost de que es pot disposar. Per la resta de preguntes, 
cedeix el torn a la resta de regidors afectats- 
 
La Sra. Pàmies explica que els 16.000 € és una transferència a l’Ajuntament de Cunit 
corresponent a una passarel·la per un pas de vianants que va al Torrent d’en Pedro i que es 
paga a mitges entre els dos Ajuntaments. 
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El Sr. Alamán diu que costa d’entendre que el mateix dia que es parla de tancar una llar 
d’infants el govern es pugi les seves juntes en 70.000 € i que això no és fer demagògia. 
 
L’Alcaldessa respon al Sr. Alamán que van començar aquesta legislatura fent Plens i 
Comissions Informatives cada dos mesos i Juntes de Portaveus quan els anava bé que 
eren, diu, zero; que a partir d’un cert moment, van passar a ser mensuals i que qui ho cobra 
són tots els regidors, però que es pot tornar a canviar i fer-ho altre cop bimensual. 
 
El Sr. Alamán diu que la seva retribució mitja era d’uns 1.000- 1.100 € i que ara hi ha 
retribucions que sobrepassen els 2.000 €, com de la Sra. Cuadra, i pregunta a la Sra. 
Alcaldessa si ven les arques públiques per als seus pactes. 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Hugué. 
 
El Sr. Alamán indica que és lògic que estigui pressupostat el tema de les llars, però que això 
no obsta per què per al pròxim exercici es suprimeixi o modifiqui, i fa referència a l´acord de 
la junta d´aprovació dels preus públics, en el que s´assenyala que es podrà revisar en funció 
de l´aportació de la Generalitat. Seguidament, reitera la pregunta referent a l´estimació de 
l´ICIO, si el regidor té dades que ens facin pensar que l’activitat constructiva al municipi 
augmentarà, ja que s´ha de pressupostar en base a criteris de prudència. 
 
El Sr. Écija respon que s´ha pressupostat en base a les previsions que tant el regidor com el 
tècnic han vist oportunes per a aquest 2013. 
 
El Sr. Alamán diu que no se li ha contestat el tema dels 200.000 € en despesa de personal. 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Ardila. 
 
El Sr. Alamán conclou manifestant que el pressupost segueix una bona filosofia, però que en 
alguns punts que ha esmentat ell o el Sr. Baraza, especialment sobre el capítol 1, creu que 
s’haurien de corregir moltes coses. 
 
El Sr. Baraza diu que no se li han respòs les seves preguntes i demana que es contesti: on 
és la partida que permetrà treure les pilones de la primera fase; per què no s’ha fet el 
certificat de final d’obra de la primera fase del nucli antic; per què s’han tret els ajuts en 
Ensenyament; diu que tampoc no s´ha respòs res en relació a la distribució dels 74.000 € en 
ajuts de Benestar Social, ni sobre el tema de personal. 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Ardila  
 
L’Alcaldessa respon al Sr. Baraza que demà al matí el Sr. Lleó l’espera amb l’informe de 
l’arquitecte sobre el tema de les pilones, que podrà recollir a la regidoria. 
 
El Sr. Baraza respon que espera que hi sigui i que vol resposta a les altres preguntes. 
 
L’Alcaldessa diu que per això hi són els precs i preguntes. 
 
Seguidament, per petició del Sr. Baraza es fan contar en acta, de forma literal les següents 
intervencions “la manca de respecte de la Sra. Alcaldessa”. 
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El Sr. Baraza diu: “Són intervencions de pressupost que a vostè no li convé per demagògia.“ 
 
L’Alcaldessa respon: “Gràcies, Sr. Baraza, és la seva percepció.” 
 
El Sr. Baraza respon de forma literal : “De res, Sra. Miquel” 
 
L’Alcadessa diu: “No faci la cantarella com un nen petit, que ja fa anys que ha anat a l’escola 
i ara ja és mestre”. 
 
El Sr. Baraza respon: “Sra. Miquel, evidentment he anat a l´escola, a la universitat, m´he 
doctorat i moltes altres coses més, Sra. Miquel, que vostè no ha fet...” 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per 10 vots a favor ( 4 d’ICV-EUA, 3 del PSC, 2 
de CIU i 1 d’EC-FIC), 7 vots en contra (4 d’UC-Reagrupament i 3 del PPC) i cap abstenció. 

En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Baraza 
 
REGIDORIA DE GOVERNACIÓ I SEGURETAT CIUTADANA 
 
7.- APROVACIÓ DEFINITIVA, SI S’ESCAU, DEL REGLAMENT D’ATORGAMENT 
D’HONORS, GUARDONS I DISTINCIONS DE LA POLICIA LOCAL DE CUBELLES 
 
Atès que, segons consta en la respectiva minuta, el Ple de l’Ajuntament, reunit en sessió 
ordinària de 19 de març de 2013 va aprovar inicialment el reglament d’atorgament d’honors, 
guardons i distincions de la policia local de Cubelles per unanimitat del membres. 
 
Atès que durant el període d’exposició pública es van presentar al·legacions per ***, en 
representació del Sindicat Professional de Policies Municipals d’Espanya-Catalunya, amb 
R.E: */* de data *. 
 
Vist l’informe emès pel cap de la Policia Local amb data 8 de maig de 2013, mitjançant 
desestima les al·legacions presentades, del següent tenor literal: 
 
“Informe relatiu a les al·legacions a l’aprovació inicial del Reglament d’atorgament d’honors, 
guardons i distincions de la policia local de Cubelles, presentades per ******* 
 
Informo 
 
Atès que les al·legacions presentades en relació a la “placa, el passador, la insígnia de 
solapa i el diploma”, només ho són per conceptes estètics o d’imatge de les mateixes. Que 
les propostes presentades a les al·legacions corresponen a les policies locals de la Xunta de 
Galicia, entenent que no tenen cabuda al nostre municipi, ja que la imatge i dissenys del 
Reglament d’atorgament d’honors, guardons i distincions de la policia local de Cubelles són 
originals i dissenyats de forma expressa per a la redacció del mateix. 
 
Atès que les al·legacions presentades en relació als criteris d’atorgament de medalles per 
l’antiguitat dels membres de la policia i diplomes per a la jubilació, ho són en el sentit de fer 
entrega de medalles als 15, 20 i 25 anys de servei i una compensació econòmica als 25 
anys de servei i en el moment de la jubilació.  
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Atès que el Reglament d’atorgament d’honors, guardons i distincions de la policia local de 
Cubelles ja contempla la entrega de medalles a la permanència als 20, 25 i 30 anys de 
servei, aquest informant creu més adient fer entrega d’aquest tipus de reconeixements a 
partir dels vint anys de servei, fet que comportarà més entitat a aquest tipus de 
condecoracions.  
 
Atès que l’article novè del Reglament ja contempla l’atorgament d’una placa en el moment 
de la jubilació del treballador. 
 
Atès que el Reglament d’atorgament d’honors, guardons i distincions de la policia local de 
Cubelles no contempla cap tipus de compensació econòmica ja que aquestes ja estan 
recollides al Pacte de condicions de l’Ajuntament de Cubelles. 
 
Atès que les al·legacions presentades per prohibir l’ús de les condecoracions atorgades ja 
estaven contemplades a l’article dotzè del Reglament d’atorgament d’honors, guardons i 
distincions de la policia local de Cubelles. 
 
Atès que les al·legacions presentades en relació a la concessió i publicació ja estaven 
contemplades als articles segon, vuitè, desè i onzè de Reglament d’atorgament d’honors, 
guardons i distincions de la policia local de Cubelles. 
 
Atès que les al·legacions presentades en relació a la valoració de l’atorgament de les 
distincions com a mèrits en les diferents convocatòries d’accés i promoció, ja estaven 
contemplades a l’article  primer del Reglament d’atorgament d’honors, guardons i distincions 
de la policia local de Cubelles. 
 
Atès que el Reglament d’atorgament d’honors, guardons i distincions de la policia local de 
Cubelles va ser redactat expressament per al nostre municipi i Cos policial propi. 
 
Atès que la gran part de les al·legacions presentades per *** són còpia del Reglament de les 
policies locals de la Xunta de Galicia i per tant tenen difícil encaix dins del nostre col·lectiu. 
 
Atès que les al·legacions presentades al Reglament d’atorgament d’honors, guardons i 
distincions de la policia local de Cubelles s’han pogut comprovar que la majoria ho són 
només per conceptes de forma, estètica  o imatge contemplats en el citat Reglament, i que 
la resta d’al·legacions ja estaven contemplades en la redacció inicial del nostre Reglament, 
aquest informant considera adient desestimar la totalitat de les al·legacions presentades.” 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 14 de maig de 2013. 

Per tot això i en virtut de les atribucions que m’han estat legalment conferides proposo al 
Ple, l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
Primer. Desestimar les al·legacions presentades per ***, en representació del Sindicat 
Professional de Policies Municipals d’Espanya-Catalunya, amb R.E: */* de *. 
 



 

14 

 

Segon. Aprovar definitivament el Reglament d’atorgament d’honors, guardons i distincions 
de la Policia Local de Cubelles, que s’adjunta com annex al present acord formant-ne part a 
tots els efectes. 
 
Tercer.  Disposar la seva publicació íntegra 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. 
 
Quart.- Notificar el present acord a ***, i comunicar-ho a la Regidoria de Governació i 
Seguretat Ciutadana i als Serveis Generals de la Corporació,  als efectes corresponents. 
 
El Sr. Lara cita un paràgraf de l’informe del Cap de la Policia Local que resumeix els motius 
de desestimació de les al·legacions i que diu així : “Atès que les al·legacions presentades al 
Reglament d’honors, guardons i distincions de la policia local de Cubelles s’han pogut 
comprovar que la majoria ho són només per conceptes de forma, estètica o imatge 
contemplats en el citat Reglament, i que la resta d’al·legacions ja estaven contemplats en la 
redacció inicial del nostre Reglament, aquest informant considera adient desestimar la 
totalitat de les al·legacions presentades.” 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per 16 vots a favor (4 d’ICV-EUA, , 3 del PSC, 2 
de CIU i 1 d’EC-FIC, 3 d’UC-Reagrupament i 3 del PPC) , cap vot en contra i 1 abstenció (1 
del Sr. Baraza per no trobar-se present a la sala en el moment de la votació). 

REGIDORIA DE JOVENTUT 
 
8.- APROVACIÓ, SI S’ ESCAU, DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT 2013-2016 
 
La regidoria de Joventut de L’Ajuntament de Cubelles ha estat treballant en l’elaboració del 
Pla Local de Joventut 2013-2016. 
 
El Pla Local de Joventut 2013-2016 emmarca les línies estratègiques, els objectius i les 
actuacions que es duran a terme en l’àmbit de joventut durant els propers anys al municipi.   
 
El Pla Local de Joventut s’emmarca dins del Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010-
20, presentat en roda de premsa divendres 5 de juliol de 2011 i sota la petició del Consell 
rector del PNJCat perquè s’aprovi mitjançant decret i així tingui rang legal, tal com estableix 
la Llei 33/2010, de l'1 d'octubre, de Polítiques de Joventut.  
 
Vist l’informe 4/2013 emès per la tècnica auxiliar de joventut, de data 8 de maig de 2013. 
  
Atès que l’aprovació d’aquest pla no suposa cap despesa econòmica per l’Ajuntament. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 14 de maig de 2013. 

Per tant, aquesta regidoria proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents:  
 
ACORDS 
 
Primer.- Aprovar el Pla Local de Joventut 2013-2016, que s’incorpora al present acord 
formant-ne part a tots els efectes. 
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Segon.- Comunicar aquest acord a les regidories d’aquest Ajuntament i al Consell Comarcal 
del Garraf. 
 
En aquests moments s’ incorpora a la sessió el Sr. Baraza. 
 
En aquests moments s’ absenta de la sessió la Sra. Navarrete. 
 
El Sr. Pineda explica que Cubelles tenia un Pla Local de Joventut 2004 -2008 però que 
després del 2008 no es va continuar; que al 2010 va sortir un Pla Nacional de Joventut de la 
Generalitat de Catalunya que engloba del 2010 al 2020 i que recomana als ens locals fer el 
seu propi Pla en polítiques de joventut, que és el que ara es presenta, i que té quatre anys 
de vigència, del 2013 al 2016. Afegeix que és un document de present i de futur en les 
polítiques de joventut i que per fer-lo cal la participació dels i les joves en la fase de diagnosi 
i elaboració de propostes per a  crear unes vies de comunicació entre el col·lectiu jove i el 
consistori. Comenta que la primera fase per a la seva elaboració ha estat l’anàlisi, quantitatiu 
i qualitatiu, i la diagnosi de la realitat jove a Cubelles per a detectar les necessitats dels joves 
del municipi amb la participació d’un total de 52 joves en trams de diferents edats; que les 
conclusions que s’han extret de cada grup han estat en base a set premisses o eixos: un 
d’educació i formació, un de treball i ocupació, un d’habitatge, un de salut, oci cultura i 
esport, participació i cohesió social. 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió la Sra. Navarrete. 
 
El Sr. Pineda refereix que la segona fase ha estat el disseny, estructurant el Pla en dues 
parts: objectius i actuacions en primer lloc  i la metodologia a seguir en segon lloc; que 
també s’han estructurat els set eixos, dels quals s’han tret uns documents on figuren els 
objectius establerts, les actuacions que s’han de dur a terme, el calendari i els indicadors 
que permetran passar a la darrera fase. Continua explicant que la tercera fase consistirà en 
una avaluació de les actuacions, els objectius, la manera d’implementació i la metodologia; 
que serà realitzat pel personal tècnic de Joventut a partir de la informació que rebran d’una 
comissió de seguiment dels joves, informe anual, afegeix, que es presentarà als joves i que 
serà analitzat i debatut entre tots i totes. 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Lleó. 
 
La Sra. Fonoll diu que aquest Pla és una eina fonamental per a fer un anàlisi i diagnòstic de 
la situació de la Joventut del nostre municipi amb vàries línies d’actuació com educació i 
formació, treball i ocupació, cohesió social etc.; que aquest document fa un anàlisi exhaustiu 
de cadascun dels eixos i que un cop detectades les problemàtiques o mancances planteja i 
avalua estratègies de canvi per la qual cosa el consideren un document tècnicament acurat 
que confirma, alhora, moltes de les mancances que hi ha a Cubelles, extrapolables a la 
resta de la ciutadania. Afegeix que, tot i no haver participat en el seu plantejament, des 
d’UC- Reagrupament creuen que aquest Pla ha de ser una eina viva que cal començar a 
posar en marxa i que per aquests motius hi votaran a favor. 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Lleó. 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per la unanimitat dels membres de la corporació. 
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REGIDORIA D’HISENDA 

 

9.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS 

PER L’EXERCICI 2013 

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. 34/2013, de data 11 de gener, 
dictat per l’Alcaldia. 
 
Atès que és necessari introduir determinades modificacions a la vigent ordenança fiscal 
núm. 9, reguladora de la taxa per la intervenció integral de l’administració municipal en 
activitats i instal·lacions i quedant detallada a l’annex. 
 
Atès l’informe núm. 3.8/02013 de la Tècnica d’inserció Laboral da data 21 de març. 
  
Atès l’informe núm. tgu.25.04.2013 del tècnic de gestió urbanística de data 8 de maig de 
2013. 
 
Atès l’informe de la TAE d ‘Hisenda núm 10/2013 de data 09 de maig de 2013.  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 14 de maig de 2013. 
 
Vista la proposta de la Regidoria de medi ambient de data 8 de maig. 
 
ACORDS 
 
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de l’any 2013 i següents, la modificació de 
la Ordenança Fiscal que a continuació es relaciona, així com l’annex que s´incorpora al 
present acord formant-ne part del mateix a tots els efectes: 
 
Ordenança Fiscal núm. 9, reguladora de la taxa per la intervenció integral de 
l’administració municipal en activitats i instal·lacions. 
 
Es modifica el títol de la ordenança adaptant-se a la legislació vigent, passant-se a dir “Taxa 
per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les 
empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració 
responsable i pels controls posteriors a l’inici de les activitats” 
 
Es milloren els redactats dels articles 1r. Fonament i naturalesa, 2n. Fet imposable, 3r. 
Subjectes passius i 4t. Responsables, adaptant-se als de la Diputació de Barcelona. 
 
Es refà el punt primer de l’article 5è. Base imposable, adaptant-lo a la legislació vigent, 
s’incrementen tant les quotes fixes com les quotes mínimes en un 22,92% i es millora el 
redactat del punt 2. 
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Es suprimeixen els punts 2 i 3 de l’article 6è. Quota Tributària relatiu a desistiment i 
expedients de legalització d’activitats regulades a la LIIAA. 
  
Es modifica l’article 7è. Exempcions i bonificacions de la següent manera: 
 
Es modifica el concepte bonificacions per  reduccions per adaptar-ho a la terminologia de les 
ordenances fiscals. 
 
Es modifica el redactat del punt primer incorporant el concepte de comunicació i es 
modifica el límit temporal de 30 a 3 anys. S’incorpora el punt 1.2 inici d’activitats per a 
empresaris en situació d’atur i 1.3 inici d’activitats que generin llocs de treball al municipi.  
 
S’elimina del punt segon les reduccions “inter vivos”. I es milloren els redactats dels punts 
següents incorporant el concepte de comunicació i es modifica el límit temporal de 30 a 3 
anys en els casos de trasllats. 
 
S’afegeix el punt 2.4 on es preveu la no aplicació de la quota mínima. 
 
S’elimina el punt 3 de reduccions, per estalvi energètic, inici d’activitats i elements catalogats 
de propietat particular. 
 
Es millora  el redactat de l’article 8è. Acreditament adaptant-lo al redactat de la Diputació 
de Barcelona. 
 
Es millora el redactat de l’article 9è. Declaració, 9è bis. Autoliquidació i 10è. Liquidació i 
ingrés, unificant-se en l’article 9è. Declaració i ingrés. 
  
Es millora el redactat de l’article 11è. Infraccions i sancions, adaptant-se al de la Diputació 
de Barcelona passant a ser l’article 10è.  
 
Es millora el redactat de la disposició addicional eliminant els punts 2 i 3. 
 
Les modificacions detallades a proposta del servei gestor, s’inclouen a l’ANNEX 
 
Segon.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona i en un dels diaris de major difusió de la província 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. 
 
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. 
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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. 
 
La Sra. Alcaldessa explica que hi ha una esmena posterior a la Comissió Informativa i que 
és la següent : 
 

“APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESMENA A LA PROPOSTA DICTAMINADA PEL 

PUNT 7.1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES 

FISCALS PER L’EXERCICI 2013, DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE 14 DE 

MAIG DE 2013 

 

Es proposà la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 9, sobre la taxa per la prestació 

dels serveis d'intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a 

través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable 

i pels controls posteriors a l’inici de les activitats. 

 

Es va tramitar la modificació de l’ordenança esmentada amb les propostes de la 

Regidoria de Medi Ambient, proposta del Regidor d’Hisenda de data 13 de maig de 

2013 i amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 14 de maig de 2013. 

 

Vist que en data 15 de maig de 2013 el tècnic de gestió urbanística presenta una nova 

proposta de modificació de l’ordenança fiscal número 9, amb informe tècnic, 

tgu.25.04.2013. 

 

Vista la proposta de modificació de l’ordenança fiscal número 9 del Regidor de Medi 

Ambient s’introdueixen canvis en l’article setè, anteriorment proposat. 

 

ESMENA 

 

Modificar el punt primer de la proposta de la Regidoria d’Hisenda de data 13 de maig 

de 2013.  

 

Es modifica l’Annex de la proposta en els punts 7.1.3, 7.2.4 i 7.2.5. En el punt 7.1.3 

s’afegeix el text [Igualment serà d’aplicació aquesta justificació i exempció en els casos 

de traspassos i canvis de titularitat quan es mantinguin els llocs de treball 

preexistents]. S’afegeix una nova reducció en el punt 7.2.4 de la qual deriva una 

modificació de la numeració de l’últim apartat del punt 7.2.  

 

El contingut del punt esmenat, punt setè sobre exempcions i reduccions, queda de la 

següent manera: 
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Article 7è. Exempcions i reduccions. 

 

1. Estaran exempts del pagament d'aquesta taxa: 

 

1.1. Estaran exemptes les transmissions “mortis causa” entre cònjuges, i entre 

ascendents i descendents, sempre que el titular disposi d’anterior llicència o 

comunicació i no haguessin passat més de tres anys. 

 

1.2. Activitats que s’iniciïn on, el titular de l’activitat hagi estat en situació d’atur just 

abans d’emprendre l’activitat. Si es tracta d’una persona jurídica, ha de ser com a 

mínim el 50% dels socis els que compleixin amb aquest requisit. 

 

1.3. Activitats de nova creació instal•lades al municipi que comportin la creació d’un o 

més llocs de treball: l’exempció s’ha de demanar en el moment de tramitar l’expedient 

amb el compromís de realitzar les contractacions dins del primer trimestre de l’inici de 

l’activitat. Les contractacions han de ser d’un mínim d’un treballador subjecte a règim 

general de la Seguretat Social i s’han de mantenir un període d’un any ininterromput. 

Dins del primer trimestre de l’inici de l’activitat s’haurà de justificar documentalment les 

contractacions realitzades, i transcorreguts l’any de duració dels contractes, s’haurà de 

justificar documentalment que els contractes s’han mantingut tot aquest període. 

Igualment serà d’aplicació aquesta justificació i exempció en els casos de 

traspassos i canvis de titularitat quan es mantinguin els llocs de treball 

preexistents. L’incompliment dels requisits o d’alguna de les justificacions indicades a 

l’apartat anterior comportarà la revocació de l’exempció i la reclamació de la taxa 

corresponent. Aquestes exempcions es donaran sempre que no hi hagi cap deute amb 

l’Ajuntament. 

 

2. Gaudiran de reducció en l’exacció de la taxa els següents casos: 

 

2.1  En els trasllats, sempre que en el nou establiment es desenvolupi la mateixa 

activitat, es cobrarà un 25% de la quota tributària, sempre que el titular disposés 

d’anterior llicència o comunicació i no haguessin passat més de tres anys. 

 

2.2 En els traspassos, sempre que l’activitat no canviï i disposés d’anterior llicència o 

comunicació, es cobrarà un 25% de la quota tributària. 

 

2.3 En les ampliacions d’activitats comercials es cobrarà un 50% de la quota tributària, 

sempre que es disposi de llicència o comunicació per l’activitat principal. 

 

2.4 Aquells subjectes passius que sol•licitin o comuniquin inici d’activitats  

destinades a produir o distribuir productes i materials d’estalvi energètic, 

energies renovables i alternatives, noves tecnologies o R+D, gaudiran d’una 

reducció del 50% de la quota tributària. 
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2.5 En els supòsit que la quota resultant després d’aplicar la reducció sigui inferior a la 

quota mínima, aquesta última no serà d’aplicació.” 

 

La Sra. Alcaldessa dóna la paraula a la Sra. Martínez per explicar l´esmena.  
 
La Sra. Martínez assenyala que es troba present el tècnic, que procedirà a la seva 
explicació- 
 
El Sr. Balanza explica que es tracta de dues modificacions que venen derivades d’errors als 
informes tècnics; que una d’elles correspon al punt 1.3 de l’article setè sobre exempcions i 
bonificacions i l’altra al punt 2.4 del mateix article, sobre subvencions i exempcions. 
 
La Sra. Martínez comenta que des de la regidoria de Dinamització Econòmica i Turisme 
existeix la ferma voluntat d’establir mesures per a facilitar i abaratir la implantació de noves 
activitats al municipi, especialment aquelles que generen nous llocs de treball per a aquelles 
persones emprenedores provinents d’una situació d’atur; que, d’acord amb això, es porta a 
aprovació l’exempció total de la taxa d’activitat per a aquelles noves activitats que comportin 
la creació d’un o més llocs de treball i on el titular de la mateixa hagi estat en situació d’atur 
just abans d’emprendre l’activitat. Afegeix que, paral·lelament, i amb motiu de la implantació 
del cicle formatiu en energies renovables, s’incrementa del 35% al 50% la bonificació per a 
les noves activitats destinades a produir o distribuir productes i materials d’estalvi energètic. 
Seguidament comenta que aquesta Ordenança no s’havia revisat des de l’any 2006 i que, 
ara, en un exercici de responsabilitat aquest govern ha procedit a la seva actualització. 
Destaca que Cubelles continua sent el municipi de la comarca amb les taxes més 
econòmiques en el gravamen per activitats i posa com exemple que si algú volgués obrir un 
bar de menys de 100 m2 a Cubelles pagaria 1.120 € mentre que a Sitges pagaria 3.300 €, a 
Vilanova 3.106 €, a St. Pere de Ribes 1.811 € i a Olivella 1.821 € i destaca que amb 
l’aprovació d’aquesta modificació si aquest mateix bar l’obre una persona provinent de l’atur 
o si genera un o més llocs de treball no pagaria res. Finalment, destaca la situació proactiva 
del govern per la implantació d’empreses noves al municipi i que es generin nous llocs de 
treball. 
 
El Sr. Alamán diu que l´ordenança està en concordança amb les línies de l´anterior govern, 
però que els sembla una manca de respecte a la institució que es presenti aquesta esmena, 
una setmana després de l’aprovació de la proposta, destacant que d´aquesta manera és 
difícil l´adopció d´acords ben fonamentats. A continuació, demana a la regidora el contingut 
exacte de l´esmena i el moriu per què no es va portar a la comissió informativa de fa set 
dies. 
 
La Sra. Martínez comenta que va ser el Sr. Alamán qui va mentir a la ciutadania perquè al 
Ple del 13 d’octubre de 2011 ella mateixa li va demanar que tingués en compte aquestes 
mateixes propostes que avui es porten a aprovació i al Ple del 12 de desembre del 2011 el 
Sr. Alamán va respondre que no era possible recollir-ho a les Ordenances Fiscals perquè la 
Llei d’Hisenda Local no ho admetia. 
 
El Sr. Alamán diu que la Sra. Martínez no té respecte al plenari ni als oients, ja que no ha 
contestat en què consisteix l’esmena i no explica per què presenta ara un text diferent del de 
fa una setmana, que per poc diferent que sigui, requereix certa reflexió abans de la seva 
aprovació. Reitera que li doni resposta a l´anterior. 
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La Sra. Martínez respon ja s´ha comentat que no es van incorporar d’inici per una errada de 
l´informe del tècnic i que també s’ha explicat el contingut de les esmenes: es preveu 
l´exempció de la taxa per obrir una empresa una persona a l´atur si es capitalitza la 
prestació i s´obre una empresa, i també si es genera lloc/s de treball.. 
 
Es sotmet a votació l’esmena de la proposta i s’aprova per 10 vots a favor ( 4 d’ICV-EUA, 3 
del PSC, 2 de CIU i 1 d’EC-FIC), 7 abstencions (4 d’UC-Reagrupament i 3 del PPC) i cap vot 
en contra. 

Es sotmet a votació la proposta, amb les esmenes incorporades, i s’aprova per 14 vots a 
favor ( 4 d’ICV-EUA, 3 del PSC, 2 de CIU, 1 d’EC-FIC i 4 d’UC-Reagrupament), 3 
abstencions (3 del PPC) i cap vot en contra, quedant redactada com segueix: 

 

“APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER 
L’EXERCICI 2013 
 
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. 34/2013, de data 11 de gener, 
dictat per l’Alcaldia. 
 
Atès que és necessari introduir determinades modificacions a la vigent ordenança fiscal 
núm. 9, reguladora de la taxa per la intervenció integral de l’administració municipal en 
activitats i instal·lacions i quedant detallada a l’annex. 
 
Atès l’informe núm. 3.8/02013 de la Tècnica d’inserció Laboral da data 21 de març. 
  
Atès l’informe núm. tgu.25.04.2013 del tècnic de gestió urbanística de data 8 de maig de 
2013. 
 
Atès l’informe de la TAE d ‘Hisenda núm 10/2013 de data 09 de maig de 2013.   
 
Vista la proposta de la Regidoria de medi ambient de data 8 de maig. 
 
ACORDS 
 
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de l’any 2013 i següents, la modificació de 
la Ordenança Fiscal que a continuació es relaciona, així com l’annex que s´incorpora al 
present acord formant-ne part del mateix a tots els efectes: 
 
Ordenança Fiscal núm. 9, reguladora de la taxa per la intervenció integral de 
l’administració municipal en activitats i instal·lacions. 
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Es modifica el títol de la ordenança adaptant-se a la legislació vigent, passant-se a dir “Taxa 
per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les 
empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració 
responsable i pels controls posteriors a l’inici de les activitats” 
 
Es milloren els redactats dels articles 1r. Fonament i naturalesa, 2n. Fet imposable, 3r. 
Subjectes passius i 4t. Responsables, adaptant-se als de la Diputació de Barcelona. 
 
Es refà el punt primer de l’article 5è. Base imposable, adaptant-lo a la legislació vigent, 
s’incrementen tant les quotes fixes com les quotes mínimes en un 22,92% i es millora el 
redactat del punt 2. 
 
Es suprimeixen els punts 2 i 3 de l’article 6è. Quota Tributària relatiu a desistiment i 
expedients de legalització d’activitats regulades a la LIIAA. 
  
Es modifica l’article 7è. Exempcions i bonificacions de la següent manera: 
 
Es modifica el concepte bonificacions per  reduccions per adaptar-ho a la terminologia de les 
ordenances fiscals. 
 
Es modifica el redactat del punt primer incorporant el concepte de comunicació i es 
modifica el límit temporal de 30 a 3 anys. S’incorpora el punt 1.2 inici d’activitats per a 
empresaris en situació d’atur i 1.3 inici d’activitats que generin llocs de treball al municipi.  
 
S’elimina del punt segon les reduccions “inter vivos”. I es milloren els redactats dels punts 
següents incorporant el concepte de comunicació i es modifica el límit temporal de 30 a 3 
anys en els casos de trasllats. 
 
S’afegeix el punt 2.5 on es preveu la no aplicació de la quota mínima. 
 
S’elimina el punt 3 de reduccions excepte el punt 3.2 per estalvi energètic que passa a ser el 
punt 2.4 i s’hi afegeix la producció o distribució de productes i materials de noves 
tecnologies o R+D. Aquesta reducció passa a ser del 50%.  
 
Es millora  el redactat de l’article 8è. Acreditament adaptant-lo al redactat de la Diputació 
de Barcelona. 
 
Es millora el redactat de l’article 9è. Declaració, 9è bis. Autoliquidació i 10è. Liquidació i 
ingrés, unificant-se en l’article 9è. Declaració i ingrés. 
  
Es millora el redactat de l’article 11è. Infraccions i sancions, adaptant-se al de la Diputació 
de Barcelona passant a ser l’article 10è.  
 
Es millora el redactat de la disposició addicional eliminant els punts 2 i 3. 
 
Les modificacions detallades a proposta del servei gestor, s’inclouen a l’ANNEX 
 
Segon.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona i en un dels diaris de major difusió de la província aquest acord 
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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. 
 
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.” 
 
ANNEX  A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA ORDENANÇA FISCAL NÚM.9  PER 

L’EXERCICI 2013  
 

Ordenança Fiscal núm. 9, reguladora de la taxa per la intervenció integral de 
l’administarció municipal en activitats i instal·lacions 

 
 Es modifica el títol de la ordenança, quedant redactat de la següent manera: 

 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS 
SERVEIS D’INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN L’ACTIVITAT DELS CIUTADANS I LES 
EMPRESES A TRAVÉS DEL SOTMETIMENT A PRÈVIA LLICÈNCIA, COMUNICACIÓ 
PRÈVIA O DECLARACIÓ RESPONSABLE I PELS CONTROLS POSTERIORS A L’INICI DE 
LES ACTIVITATS. 
 
 Es milloren els redactats dels articles 1r. Fonament i naturalesa, 2n. Fet imposable, 3r. 

Subjectes passius i 4t. Responsables, adaptant-se als de la Diputació de Barcelona 
quedant redactats de la següent manera: 

 
Article 1r. Fonament i naturalesa 
 
En ús de les facultats concedides per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de 
les bases del règim local, i a l’empara del previst als articles 57 i 20.4) del text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març 
(TRHL), de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, 
l’Ajuntament estableix la taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en 
l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment previ a llicència, comunicació 
prèvia o declaració responsable, i pels controls posteriors a l’inici de les activitats. 
 
Article 2n. Fet imposable. 
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1- Constitueix el fet imposable de la taxa l'activitat municipal, tant tècnica com administrativa, 
que verifica i comprova si les activitats i instal·lacions que es desenvolupin o realitzin en el 
terme municipal de Cubelles s'ajusten a l’ordenament jurídic vigent, d’acord amb les facultats 
d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses conferides als 
ajuntaments per l’article 84 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local, per la normativa reguladora de les activitats amb incidència ambiental, per la 
normativa reguladora dels espectacles públics i les activitats recreatives i per la resta de 
normativa general o sectorial i les ordenances municipals que confereixen potestats 
d’intervenció a aquest Ajuntament per a la prevenció i control de les activitats dels ciutadans 
i les empreses. 
 

2-  Concretament, constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis que 
s'especifiquen a les tarifes contingudes a l'article 5 i 6 d'aquesta ordenança. 

 
Article 3r. Subjecte passiu. 
 
1.Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats que es 
refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària, titulars de l'activitat. i/o instal·lació que 
fonamenti la intervenció de l’administració municipal. 
 
2.Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de cada any 
natural, estaran obligats a designar un representant amb domicili en territori espanyol i a 
comunicar la designació a l’Ajuntament. 
 
Article 4t. Responsables. 
 
1.Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la 
Llei General Tributària. 

 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte 
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària 
 
 Es refà el punt primer de l’article 5è. Base imposable, adaptant-lo a la legislació vigent, 

s’incrementen tant les quotes fixes com les quotes mínimes en un 22,92% i es millora el 
redactat del punt 2 quedant redactat com segueix: 

 
Article 5è. Base imposable. 
 
1.- La base imposable vindrà determinada en funció a la pertinença als diferents annexos 
regulats per la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i 
les activitats recreatives i la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de 
les activitats, d’acord amb les tarifes següents. 
 

A. En les activitats sotmeses a la llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control 
ambiental de les activitats, la quantia de la base imposable serà el resultant d’aplicar 
les tarifes següents, establertes en funció de la seva classificació en els annexes de la 
Llei PCAA: 

 
ANNEX II 
Quota fixa de base imposable de        728 € 
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Quota mínima de       1.379 €  
 
ANNEX III 
Quota fixa de base imposable de       138 €              
Quota mínima de        450 € 
 
ACTIVITAT INNOCUES 
Quota fixa de base imposable de      113 € 
Quota mínima de                             450 €  

 
B. En les activitats sotmeses a la llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa 

dels espectacles públics i les activitats recreatives: 
 

Quota fixa de base imposable de            138 €              
Quota mínima de                            450 € 

 
Revisions periòdiques i controls: 
 
Revisió periòdica de la llicència municipal d’obertura d’establiments oberts als públic 
per a dur a terme espectacles i activitats recreatives:  50% de la quota. 
 
Control periòdic de la llicència municipal d’obertura d’establiments oberts als públic per 
a dur a terme espectacles i activitats recreatives:  25% de la quota. 

 
Per cada inspecció de comprovació per part de l’enginyer municipal:   39 € 

 
    C. Certificat de compatibilitat de projectes amb el planejament urbanístic:  39 € 
 
2.- La quota resultant serà completada pel coeficient municipal fix d’1,45 i per dos 
coeficients:  corresponents a superfície total del local, i un altre corresponent a situació dins 
del municipi. 

A. El coeficient corresponent a superfície del local es graduarà de la següent manera: 
 
Local fins a 50 m2: 1,00                          De 600,01 a 800 m2       2,00     
De 50'01 a 100 m2       1,05                          De 800,01 a 1.000 m2          2,50    
De 100,01 a 150 m2  1,10                          De 1.000,01 a 1.200 m2               3,00    
De 150,01 a 200 m2  1,15                 De 1.200,01 a 1.400 m2  4,00     
De 200,01 a 250 m2 1,20                          De 1.400,01 a 1.600 m2                 5,00     
De 250,01 a 300 m2 1,25                       De 1.600,01 a 1.800 m2       6,00     
De 300,01 a 350 m2 1,30     De 1.800,01 a 2.000 m2       7,00    
De 350,01 a 400 m2 1,35                 Superior a 2.000,01 m2              8,00    
De 400,01 a 600 m2 1,50    
 
B. El coeficient de situació es graduarà segons la situació dins del terme municipal, segons 
el que segueix: 
 
Zona A: Que comprèn des del mar fins la carretera C-31.................. 1,50 
Zona B: De la carretera C-31 fins la zona muntanya......................... 1,45 
Zona C: Zona Industrial................................................................... 2,00 
Zona D: Zona muntanya................................................................... 1,30 
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Zona E: Zona energètica................................................................... 5,00 
 
 Es suprimeixen els punts 2 i 3 de l’article 6è. Quota Tributària relatiu a desistiment i 

expedients de legalització d’activitats regulades a la LIIAA. Quedant redactat de la 
següent manera: 

 
Article 6è. Quota Tributària 
 
1.- Sobre la base imposable determinada a l’article anterior, s’aplicaran uns coeficients 
correctors segons la següent tarifa: 
 
ACTIVITATS EMPRESARIALS                                           
                   COEFICIENT 
Industrials: 
 
1. Energia i aigua................................................................................8,5 
2.- Transformació minerals, no energètics. Indústria química............4 
3. Indústria transformadora amb metalls. Mecànica de precisió........4 
4.- Altres indústries manufactureres ..................................................3 
5.- Construcció....................................................................................2,5 
 
Comerç 
 
6.1.- Comerç a l’engròs de tot tipus ...............................................3 
6.2.- Altre comerç al detall (queviures, begudes, serveis,  
personal i equivalents en superfície inferior a 200 m2....................1,5 
6.3.- Comerç al detall de materials per a la construcció, 
combustible, vehicle..........................................................................3 
6.4.- Comerç al detall (> a 200 m2)..................................................2 
 
Serveis: 
 
6.5.- Servei de restauració i hospedatge.........................................4 
6.6. Servei de reparació...................................................................2 
7. Transport i comunicacions ...........................................................4 
7.1 Antenes de telefonia mòbil.........................................................8 
8.1. Institucions bancàries o caixes d’estalvi...................................6 
8.2. Altres institucions financeres i assegurances...........................3 
8.3. Agències immobiliàries..............................................................8 
9.1. Servei de neteja, ensenyament, sanitaris, socials, mitjans  
de comunicació, culturals, esportiu...................................................2 
9.2. Diversions (cinemes, sales de ball) ....................................2 
9.3. Serveis personals (bugaderia, perruqueria, serveis  
fotogràfics, domèstics i similars) ................................................4 
9.4. Aparcaments, garatges i piscines..............................................3 
10. Activitats Professionals (totes) ................................................1 
11. Activitats Artístiques (totes).........................................................1 
  
 Es modifica l’article 7è. Exempcions i reduccions de la següent manera: 
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Es modifica el concepte bonificacions per  reduccions per adaptar-ho a la terminologia de les 
ordenances fiscals. 
 
Es modifica el redactat del punt primer incorporant el concepte de comunicació i es modifica 
el límit temporal de 30 a 3 anys. S’incorpora el punt 1.2 inici d’activitats per a empresaris en 
situació d’atur i 1.3 inici d’activitats que generin llocs de treball al municipi.  
 
Article 7è. Exempcions i reduccions. 
 
2. Estaran exempts del pagament d'aquesta taxa: 
 
1.1. Estaran exemptes les transmissions “mortis causa” entre cònjuges, i entre ascendents i 
descendents, sempre que el titular disposi d’anterior llicència o comunicació i no haguessin 
passat més de tres anys. 
 
1.2.Activitats que s’iniciïn on, el titular de l’activitat hagi estat en situació d’atur just abans 
d’emprendre l’activitat. Si es tracta d’una persona jurídica, ha de ser com a mínim el 50% 
dels socis els que compleixin amb aquest requisit. 

 
1.3.Activitats de nova creació instal•lades al municipi que comportin la creació d’un o més 
llocs de treball: l’exempció s’ha de demanar en el moment de tramitar l’expedient amb el 
compromís de realitzar les contractacions dins del primer trimestre de l’inici de l’activitat. Les 
contractacions han de ser d’un mínim d’un treballador subjecte a règim general de la 
Seguretat Social i s’han de mantenir un període d’un any ininterromput. Dins del primer 
trimestre de l’inici de l’activitat s’haurà de justificar documentalment les contractacions 
realitzades, i transcorreguts l’any de duració dels contractes, s’haurà de justificar 
documentalment que els contractes s’han mantingut tot aquest període. Igualment serà 
d’aplicació aquesta justificació i exempció en els casos de traspassos i canvis de titularitat 
quan es mantinguin els llocs de treball preexistents. L’incompliment dels requisits o d’alguna 
de les justificacions indicades a l’apartat anterior comportarà la revocació de l’exempció i la 
reclamació de la taxa corresponent. Aquestes exempcions es donaran sempre que no hi 
hagi cap deute amb l’Ajuntament. 

 
S’elimina del punt segon les reduccions “inter vivos”. I es milloren els redactats dels punts 
següents incorporant el concepte de comunicació i es modifica el límit temporal de 30 a 3 
anys en els casos de trasllats. 
 
S’afegeix el punt 2.5 on es preveu la no aplicació de la quota mínima. 
 
S’elimina el punt 3 de reduccions excepte el punt 3.2 per estalvi energètic que passa a ser el 
punt 2.4 i s’hi afegeix la producció o distribució de productes i materials de noves 
tecnologies o R+D. Aquesta reducció passa a ser del 50%. 
 
2. Gaudiran de reducció en l’exacció de la taxa els següents casos: 
 
2.1  En els trasllats, sempre que en el nou establiment es desenvolupi la mateixa activitat, es 
cobrarà un 25% de la quota tributària, sempre que el titular disposés d’anterior llicència o 
comunicació i no haguessin passat més de tres anys. 
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2.2 En els traspassos, sempre que l’activitat no canviï i disposés d’anterior llicència o 
comunicació, es cobrarà un 25% de la quota tributària. 
 
2.3 En les ampliacions d’activitats comercials es cobrarà un 50% de la quota tributària, 
sempre que es disposi de llicència o comunicació per l’activitat principal. 

 
2.4 Aquells subjectes passius que sol•licitin o comuniquin inici d’activitats  destinades a 
produir o distribuir productes i materials d’estalvi energètic, energies renovables i 
alternatives, noves tecnologies o R+D, gaudiran d’una reducció del 50% de la quota 
tributària. 
 
2.5 En els supòsit que la quota resultant després d’aplicar la reducció sigui inferior a la quota 
mínima, aquesta última no serà d’aplicació. 
 
 Es millora  el redactat de l’article 8è. Acreditament adaptant-lo al redactat de la 

Diputació de Barcelona quedant redactat de la següent manera: 
 
Article 8è. Acreditament. 
 
1. La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan s'iniciï l'activitat municipal que 
constitueix el fet imposable. A aquests efectes, s'entendrà iniciada la dita activitat en la data de 
presentació de la sol·licitud que inicíi el corresponent procediment, si el subjecte passiu la 
formula expressament.  
 
2.Quan el procediment s'iniciï d’ofici o a instància de persona diferent al subjecte passiu, la taxa 
s’acreditarà en la data en què es dicti la resolució d'incoació del corresponent procediment. 
 
3.Quan l’activitat o la instal•lació es desenvolupin o es realitzin sense haver-se verificat o 
comprovat prèviament per l'Ajuntament que s'ajusten al marc normatiu a que fa referència 
l’article 2 d'aquesta Ordenança, la taxa s'acreditarà quan s'iniciï efectivament l'activitat 
municipal que constitueix el fet imposable. 
 
4.Una vegada iniciada l'obligació de contribuir, no estarà afectada de cap manera per la 
denegació de l'objecte dels corresponents procediments a que es refereix l’article 2, o per la 
seva concessió supeditada a condicions, ni per la renúncia o desistiment del sol•licitant després 
que s'hagi resolt el procediment corresponent. 
 
 Es millora el redactat de l’article 9è. Declaració, 9è bis. Autoliquidació i 10è. 

Liquidació i ingrés, unificant-se en l’article 9è. Declaració i ingrés quedant redactat com 
segueix: 

 
Article 9è Declaració i ingrés 
 
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació quan els procediments s’iniciïn a instància del 

subjecte passiu. A aquests efectes, quan es presenti la sol•licitud que iniciï l’actuació o 
l’expedient es complimentarà també degudament l’imprès d’autoliquidació. L’interessat 
haurà d’adjuntar a la sol•licitud l’acreditació d’haver efectuat el pagament de la taxa. 
 

2. En els supòsits diferents de l’anterior, la taxa serà liquidada per l’Administració, que la 
notificarà al subjecte passiu per al seu pagament. 
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3. Quan es produeixi un acord denegatori de la llicència sol•licitada, els drets a satisfer es fixen 

en el 50% de les taxes liquidades. 
 

4. No té lloc la devolució, ni cap reducció, en qualsevol dels supòsits següents: 
   - Que l’establiment o local hagi estat funcionant abans de la resolució denegatòria. 
    - Que la denegació de la llicència es fonamenti en no haver adoptat les mesures correctores 

de    caràcter tècnic que s’hagin fixat. 
   -  Que s’ha incomplert l’ordre de tancament dins del termini imposat. 
 
 Es millora el redactat de l’article 11è. Infraccions i sancions, adaptant-se al de la 

Diputació de Barcelona passant a ser l’article 10è. Quedant redactat de la següent 
manera: 

 
Article 10è. Infraccions i sancions. 
 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en 
aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i  
normativa sectorial d’aplicació. 
 
 Es millora el redactat de la disposició addicional eliminant els punts 2 i 3 quedant redactat 

de la següent manera: 
 
Disposició addicional. Modificació dels preceptes de l’ordenança  
 
Els preceptes d’aquesta ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixen aspectes 
de la legislació estatal i autonòmica, i aquells en què es facin remissions a preceptes d’aquesta, 
s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, amb el mateix sentit i abast, en el 
moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten 
causa. 
 
10.- ALTRES TEMES 
 
No n’hi ha 
 
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 
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1.- La Sra. Navarrete demana a l´alcaldia còpia de les actes reglades de les Juntes  de les 

diferents àrees així com informe de Serveis Jurídics sobre l’obligatorietat de fer-los-en 

lliurament. 

 

Precs del grup municipal d’UC- Reagrupament 

 

1.- La Sra. Fonoll felicita l’ agrupació sardanista de Cubelles “Anella Oberta” per la sardana 

dedicada a Cubelles amb el nom “L’Aplec de Cubelles”, que va ser guanyadora del concurs 

“Sardana de l’any”, organitzat per la Federació sardanista de Catalunya el passat 11 de maig 

a Tarragona. 

 

2.- La Sra. Fonoll felicita l’estudiant de segon de Batxillerat, ******, per obtenir el primer 

premi del cinquè simposi de treballs de recerca científico-tècnica amb el  treball “Maqueta 

del massís del Garraf”. Afegeix que el seu grup ja ha fet arribar la seva felicitació a 

l’estudiant i a l’Institut.  

 

L’alcaldessa comenta que els grups municipals tenen altres mitjans per a fer felicitacions i 

que això no és cap prec. 

 

Preguntes del grup municipal del PPC 

 
1.- La Sra. Navarrete, en relació al contracte que es va aprovar en Junta de Govern per a la 
compra de 112 taules, pregunta: on seran col·locades aquestes taules? 
 
2.- La Sra. Navarrete demana que es netegi la carretera que creua el municipi i que si es 
tracta de solars de propietat privada es requereixi els propietaris per tal que els netegin. 
 
Preguntes del grup municipal d’UC- Reagrupament 

 
1.- El Sr. Ardila, en relació al nou sistema de subvencions a les entitats, pregunta: les 
entitats que van presentar les sol·licituds seguint la normativa que marca el web municipal, 
rebran la subvenció que han demanat? 
 
2.- La Sra. Fonoll pregunta: a quin concepte pertanyen els Decrets de l’Alcaldia núm. 283, 
284 i 299 del 2013? Quin és el motiu de la devolució de les factures 13/1, 13/2 i 13/6 de la 
pizzeria Sami’s? 
 
3.- La Sra. Fonoll pregunta: quan faran la replantació de l’arbrat del municipi, especialment 
al Pg. Narcís Bardají i al Pg. Fluvial? 
 
4.- La Sra. Fonoll pregunta: quin cost té la neteja o buidament de l’aigua que s’acumula 
sota el pont de la via amb el Pg. Fluvial cada cop que plou? És responsabilitat de 
l’Ajuntament o de l’ACA? 
 
5.- La Sra. Fonoll pregunta: algun membre de l’equip de govern té assignades targetes de 
crèdit o de dèbit? En cas afirmatiu, ens podrien passar els extractes de despeses fins el dia 
d’avui? 
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Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal del PPC 

en el Ple ordinari del 16 d’abril de 2013 
 

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? 

 

Aquesta Alcaldia no disposa de cap targeta Visa, ni de crèdit ni de dèbit, de 
l’Ajuntament per a cap despesa.  
No. 
 

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. 

 

Les actes dels òrgans col·legiats amb caràcter resolutori s’envien puntualment als 

grups polítics municipals;  pel que respecta a la resta d’òrgans col·legiats són 

complementaris de l’organització municipal, sent la seva naturalesa de caràcter 

deliberant, de programació i planificació, i no resolutiva. En tot cas, es tracta de 

juntes de treball (general i d’àrees) que tracten diversos temes en funció del seu 

àmbit, de tal manera que fonamentalment planifiquen i determinen prioritats i 

calendari en l’acció de govern, i en les que es coordina la seva actuació.   

Per tant, haurà de concretar quines actes necessita, de quins òrgans col·legiats i 

justificar, de conformitat amb la normativa, per quina funció concreta les necessita, 

tenint en compte que la Sra. Navarrete és membre de la Corporació però no ostenta 

la titularitat concreta de cap Regidoria. 

 

3. La Sra. Navarrete comenta que sembla ser que ara formem part del Penedès 

Marítim malgrat Cubelles pertany 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? 

 

Ens sorprèn la seva pregunta perquè no es que "sembla ser " si no que "en formem 

part", però des de l'any 2011. Per tant sorprèn i molt, donat que aquesta decisió es 

va prendre quan vostè formava part del Govern, i es va aprovar en JGL de data 21 

de novembre del 2011, amb el seu vot a favor. Posteriorment, en data 25-01-2012, 

estant vostè encara al govern, es va signar el conveni i es va fer públic a diversos 

mitjans de comunicació, i fins i tot es va fer un recull a la revista municipal Cubelles 

Comunica, que pel que sembla, vostè tampoc la va llegir. Al llarg de tot l'exercici 

2012,  es va anar gestionant el Pla Estratègic, i recentment, en data 24-04-2013, s'ha 

aprovat en JGL.  

No sabem si a les JGL vostè aprovava els punts de l’ordre del dia sense conèixer el 

contingut, o si no li va preguntar mai a la Regidora els criteris que es seguien per 
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formar part d'aquesta denominació o bé si era la Regidora anterior que no informava 

de les seves actuacions, perquè el que resultaria més incomprensible es que tenint 

vostè una dedicació exclusiva del 95%, aquest tema s’hagués anat gestionant dins 

del 5% restant del temps que vostè no es dedicava exclusivament a l'Ajuntament.  

No obstant, si ho desitja, li farem arribar copia del conveni aprovat en Junta de 

Govern Local perquè pugui conèixer el contingut de l’acord que vostè mateixa va 

aprovar. En quant al cost per el municipi, forma part de les actuacions de la partida 

de Turisme,  i que es presenta al pressupost 2013, del qual vostè en té tota la 

documentació. 

 

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. 

 

Lamentem que aquesta consideració no la tingués igual vostè durant el temps que va 

formar part del govern,  ja que mai es va convidar a cap representant de l’oposició i 

vostè mai va fer públic aquest criteri ni el va considerar públicament. 

Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal d’UC_RCat 
en el Ple ordinari del 16 d’abril de 2013 

 
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? 

 

En aquestes dates no es va portar a terme treball de senyalització viària per part del 
Servei Municipal d’Obres a la zona indicada, havent-se comprovat que la 
senyalització existent era relativa a una petició d’una comunitat de veïns que tenia 
intenció de realitzar tasques de manteniment d’una pèrgola de fusta i que podia 
afectar als vehicles estacionats. 
La planificació de tasques del Servei Municipal d’Obres es realitza directament des 
del Departament d’Obres i Serveis, des d’on es designen les tasques de 
manteniment correctiu, i des d’on es treballa actualment en plans de manteniment 
preventiu. 
 
 

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. 

 

La recollida de vidre s’autofinança de tal manera que no té cost per a 
l’Ajuntament,  la recollida de paper-cartró i envasos sí té cost per 
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l’Ajuntament;  aquest cost s’ha incrementat, principalment amb el paper ja que el 
preu per tona ha baixat, aquest factor juntament amb el fet que han baixat les tones 
recollides és el que fa encarir el servei (s’ingressa menys per tona i ha baixat 
el  nombre de tones recollides per la qual cosa mentre més reciclés la ciutadania més 
s’ajustaria la despesa). 

 
3. La Sra. Fonoll pregunta: Es compleix amb el servei bàsic obligatori 

d’enllumenat públic a les zones de La Mota i Santa Maria?  

 

Es compleix el servei d’enllumenat donat que aquestes zones disposen d’aquest 
servei i estan il·luminades amb un nivell d’il·luminació com la mitjana d’altres zones 
municipals, llevat d’algun període d’incidències que l’empresa de manteniment 
s’encarrega de solucionar. 

 

4. La Sra. Fonoll pregunta: Quina actuació faran a la zona de les pistes de tennis i 

mini golf de la urbanització Mas Trader? 

 

A nivell tècnic, s’ha procedit a la retirada de l’antic mini golf per un tema de seguretat. 
Actualment no hi ha cap previsió d’actuació en aquest espai. 

 
5. La Sra. Fonoll pregunta: Quan es posaran bandes reductores de velocitat al C/ 

Dàlia amb el C/ Gardènia? 

 

 Segons ens informa la Policia Local: 
“Seguint els criteris de la Comissió de Mobilitat per a la col·locació de bandes 
sonores (zones escolars, de vianants i punts negres d’accidents de transit), fet que 
es dona en el carrer Dalia, i havent efectuat una inspecció ocular en aquesta via, des 
de la Font fins al carrer Gardènia, t’informo que des del nostre punt de vista no es 
necessari la col·locació de bandes sonores. 
El carrer es troba perfectament senyalitzat, tant vertical, com horitzontalment i la 
limitació de velocitat es de 40 km/h. 
També s’efectuaran controls de velocitat per part d’aquesta Policia Local.” 
No obstant això, un cop fet aquest control de velocitat i a petició dels veïns, es 
portarà el tema a la Comissió de Mobilitat. 
 

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? 

 

S’està fent un projecte de remodelació de tot el parc dintre del qual es contempla 
aquest aspecte. 
 

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?  
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Es va haver de podar per motius de seguretat ja que les branques envaïen la vorera i 
teníem moltes queixes per part del veïnatge. 
 

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? 

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? 

 
Actualment el Servei Municipal d’Obres està atenent tasques de manteniment 
correctiu, motiu pel qual, respecte al tema de senyalització dels passos de vianants 
s’actua a mida que presenten deficiències importants. Des del departament d’Obres i 
Serveis s’està treballant en un Pla de manteniment preventiu d’edificis i via pública 
per tal d’actuar en temes de senyalització viària amb anterioritat a una deficiència de 
grau elevat.   
La maquinària emprada per portar a terme la senyalització horitzontal es troba 
actualment en reparació per la deficiència d’una peça. Tan aviat com estigui reparada 
es posarà en funcionament amb la finalitat de treure-li el màxim rendiment al treball 
portat a terme pel Servei Municipal d’Obres. 

 

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 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? 

 

Des de medi ambient ja s'ha donat ordre de netejar el perímetre la qual cosa es  
realitzarà en breu. Pel que es refereix a tot el solar es té previst enderrocar l'antiga 
discoteca i condicionar el solar. 
 

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. 

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? 

 
Des del Departament d’Obres i Serveis s’està gestionant aquesta situació anòmala 
per tal de posar-li remei en un termini curt de temps. 
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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?  

 

S’està treballant en el tema per trobar la manera d’establir els circuits per controlar 

aquests casos. 

 

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. 

 

No contractem per la temporada d’estiu gent de reforç. I, per setmana santa no vam 

contractar a ningú. A més comentar-li que, el personal que entra a treballar al servei 

de l’Ajuntament  ha passat una convocatòria pública a la que es pot presentar tothom 

que reuneixi els requisits segons els principis de mèrit i capacitat . L’administració 

serveix amb objectivitat el principi de servei públic.   

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? 

 

No. En la JGL del 24 d’abril, es va aprovar un increment lineal i d’acord amb el 
moment econòmic i social. Aprox. del 10%. No tenim dades. El període de 
matriculació és del 10 al 14 de juny. Les Ampa’s estan informades dels increments 
aprovats. 
 

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 
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per a cobrar un deute de l’Ajuntament de l’època en què la Sra. Romero era 

alcaldessa?  

 

S’està treballant per portar a terme la gestió de les llars. En la JGL del 23/01/13 es va 
aprovar les liquidacions de la gestió pendent i se li va notificar a l’empresa 
EDUCARE XXI SL. En el cas que no hi estigui d’acord, sempre pot actuar segons la 
llei.  
 

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? 

 

Es tracten d’activitats de sensibilització per a col·lectius especialment protegits com 

són els nens de P5 en el cas de “OH!! La joguina no juga”, alumnes de 3er d’ESO en 

el cas de “La publicitat” , i gent gran en el cas de  “Els subministraments bàsics”. 

El que es pretén amb aquest projecte és fomentar actituds de consum  responsable, i 

informar dels drets i deures dels consumidor davant les relacions comercials. No 

obstant li adjuntem la documentació. (Annex 1) 

 

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 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. 

 

1. Estem pendents dels pressupostos de 3 empreses del municipi per contractar-ho. 
 
2. La recepció la fa l’Ajuntament d’acord amb la legislació de contractes. S’ha 
justificat tècnicament l’adaptació del projecte a la diversa normativa que li és 
d’aplicació. 
3. No hi ha pagaments vinculats a la recepció de l’obra. Manca la liquidació. 
4. Un cop s’hagi contractat l’empresa s’executarà l’actuació. 
5. Estem a l’espera dels pressupostos. 

 

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? 
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La documentació que se'ls hi va entregar en el seu moment, com vostè diu, 

correspon  a l'aprovació del projecte que es va fer l'any 2010. Totes les millores com 

les llambordes, la separativa d'aigües portada fins el riu i, el paviment del carrer 

estació són millores. 

Amb la recepció de les obres s’inclou entre d’altres documents el plànol de l’obra 
executada segons la legislació de contractes. 
 

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? 

 

Està arxivada. 

 

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? 

 

Veure annex 2. 

 
No havent-hi més assumptes per fer constar, l’ Alcaldessa presidenta aixeca la sessió, quan 
són les 22:40 hores. 
       
 
ANNEX 1 
 
1.2.1. Activitats adreçades als infants 
 

 
Taller de consum per cicle infantil: “Oh!!!, la joguina no juga” 

 
Entitat 

 
Tècniques del Servei de Suport a les Polítiques de 
Consum 

 
Objectiu 

 
Introduir al col·lectiu destinatari al món del consum 
amb un aprenentatge inicial dels seus drets i deures 
bàsics, despertant en ells la necessitat d'utilitzar els 
mecanismes de protecció que les administracions 
han posat al seu abast 

 
Continguts 

 
Sessió pràctica on es realitzarà un simulacre de 
compra-venda, reclamació i mediació.  
El taller es realitzarà en una única sessió dividida en 
dos blocs principals.  
En el primer els assistents adquiriran un producte. 
L'aula es convertirà en una botiga de joguines on els 
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alumnes seran els encarregats d'etiquetar els 
productes, triar-los i pagar-los a caixa. 
En el segon l'alumne detecta que el seu producte no 
és conforme i es realitzarà una reclamació on 
apareix la figura de l’OMIC com a organisme que els 
ajudarà a exercir els seus drets com a consumidors. 
Els aspectes que pretenem treballar són: el 
consumidor com titular del dret a estar informat 
(etiquetatge, identificació del preu, comprovant de 
compra-venda), del dret a la seguretat (conformitat 
del producte) i del dret a reclamar (atenció al client i 
servei local de consum). 

 
Metodologia 

 
L'activitat està dividida en 6 activitats per facilitar la 
comprensió dels conceptes treballats i entre elles es 
requereix un espai lúdic 

 
Destinataris 

 
Alumnes del cicle infantil (P4 i P5) d’escoles dels 
ajuntaments que formen part de la Xarxa Local de 
Consum 

 
Durada 

 
1 hora i 30 minuts 

 
Horari adient 

 
Matins 

 
Material divulgatiu 

 
Se'ls facilitarà un ticket de compra i un “full de 
reclamacions” en el cas de P5 

 
Places 

 
25 alumnes 

 
Observacions 

 
És obligatòria la presència del tutor del curs. 
El nombre de tallers es limitat als recursos tècnics 
del SSPC 

 
Entitat 

 
Tècnics/ques del Servei de Suport a les Polítiques 
de Consum 

 
Objectiu 

 
Fomentar actituds de consum responsable davant 
els missatges publicitaris, fent especial incidència en 
l’àmbit de la defensa dels drets de les persones 
consumidores i usuàries 

 
Continguts 

 
La sessió facilita conceptes bàsics de publicitat des 
de la vessant de consum 

 
Metodologia 

 
1a part : Conceptes teòrics exposats sobre una 
presentació 

 Concepte de publicitat 
 Funcions de la publicitat 
 Principis bàsics de la publicitat  
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 L’anunci i els seus formats 
 Normativa reguladora (vessant de consum) 
 Publicitat il·lícita (incidint especialment en la 

publicitat enganyosa) 
 

2a part : Proposta d’activitats als participants sobre 
suport audiovisual 

 
Destinataris 

 
Alumnes d’ESO i batxillerat 

 
Durada 

 
1 hora i 30 minuts 

 
Horari adient 

 
Matins 

 
Material divulgatiu 

 

 
Places 

 
25 a 30 alumnes 

 
Observacions 

 
El nombre de tallers és limitat als recursos tècnics 
del SSPC 

 
Xerrada:  Els subministraments bàsics (aigua, llum, gas i telèfon) 

 
Entitat 

 
Tècnics/ques del Servei de Suport a les Polítiques 
de Consum 

 
Objectiu 

 
Aquesta activitat pretén donar a conèixer avantatges 
i inconvenients de les diferents ofertes de 
subministraments a la llar, així com facilitar eines per 
preveure enganys en la seva contractació. 
També ensenya a entendre els diferents conceptes 
en les factures. 

 
Continguts 

 

 Paràmetres a tenir en compte en un possible 
canvi de subministrador 

 Anàlisi de factures emeses per les diferents 
companyies subministradores 

 Descomptes i avantatges per col·lectius amb 
pensions mínimes 

 Teleassistència 

 
Metodologia 

 
Xerrada participativa amb suport audiovisual i casos 
pràctics. 

 
Destinataris 

 
Adults i gent gran 

 
Durada 

 
1 hora i 30 minuts 

 
Horari adient 

 
Matins 
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Material divulgatiu 

 
Còpia de la presentació 

 
Places 

 
Entre 25/30 

 
Observacions 

 
El nombre de tallers és limitat als recursos tècnics 
del SSPC 

 

ANNEX 2 
 
*** 


