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EXTRACTE DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE 18 DE JUNY 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 18 de juny 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 assisteix, també, el Sr. Noël Casals Ramon, Interventor accidental de la Corporació 
 



                                                                                                                
 
                                                                                                              Exp. 1.2.1.1  6/13 
                                                                                                       Legislatura 2011-2015 
 

 

2 
 

 
 
ORDRE DEL DIA 
 
I. APROVACIÓ D’ACTES 
 
1.1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
DE 21 DE MAIG DE 2013 
 
El Sr. Baraza vol esmenar el primer paràgraf de la pàgina 16 on es dóna a entendre 
que el Sr. Ardila, anterior regidor de Benestar Social, va fer la previsió de 10.000€ 
destinats a les famílies més necessitades, quan el que ell va dir és que l’equip de 
Govern actual vivia gràcies a la previsió del Sr. Ardila de l’any anterior on va multiplicar 
per dos l’aportació destinada a Benestar Social passant dels 200.000€  a 400.000€, i 
que la pujada de 10.000€ és l´aportació que ha realitzat l’actual equip de govern.  
Demana que es modifiqui si es procedeix. 
 
Per tant, la intervenció del Sr. Baraza a l’esmentada pàgina 16 queda redactada de la 
següent manera: “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 fent referència al punt 7, aprovació definitiva, si s’escau, del reglament 
d’honors, guardons i distincions de la Policia Local de Cubelles, en el moment de la 
votació, ell no hi era present a la sala i pregunta a la Sra. Secretària si es considera 
abstenció el fet de no estar present a la sala en el moment de la votació. 
 
La Sra. Secretària li aclareix que el Reglament d´Organització i Funcionament de les  
Corporacions Locals considera abstenció quan un membre de la corporació no hi es 
present a la sala en el moment de la votació; que es tracta d´un formalisme legal. 
 
El Sr. Alamán comenta que votaran a favor de l’acta ja que reflecteix els termes que 
es van utilitzar en dit ple, sense perjudici de aquelles declaracions que realitzin 
posteriorment al plenari. 
 
Es sotmet a votació l’acta i s’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació  
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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. 378 a  464 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.- MODIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LA DESIGNACIÓ DELS 
MEMBRES REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT EN EL CONSELL ESCOLAR 
MUNICIPAL 
 
El Ple de l’Ajuntament de Cubelles reunit en sessió extraordinària el 19 de juliol de 
2011 va aprovar la designació dels representants i les representants titulars i suplents 
de l’Ajuntament en el Consell Escolar Municipal, designats els següents: 
 
President: Sr. Xavier Baraza Sánchez 
 
Vocal 1: Sr. José Manuel Ardila Contreras 
Suplent: Sr. Narcís Pineda i Oliva 
 
Vocal 2: Sra. Anna Maria Martínez Gallemí 
Suplent: Sra. Noemí Cuadra Soriano  
 
Atès que d’acord amb la nova configuració del govern municipal s’escau la modificació 
dels representants i les representants titulars i suplents de l’Ajuntament en el Consell 
Escolar Municipal, 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 11 de juny de 2013. 
 



                                                                                                                
 
                                                                                                              Exp. 1.2.1.1  6/13 
                                                                                                       Legislatura 2011-2015 
 

 

4 
 

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent, 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
Primer.- Designar els nous i noves representants municipals en el Consell Escolar 
Municipal, següents: 
 
Presidenta: Sra. M. Lluïsa Romero i Tomás  
 
Vocal 1: Sra. Noemí Cuadra Soriano 
Suplent: Sr. Narcís Pineda i Oliva 
 
Vocal 2: Sra. Rosa M. Fonoll i Ventura 
Suplent: Sr. Josep M. Hugué i Oliva 
 
Segon.- Notificar-ho als regidors i regidores afectats, al Consell escolar Municipal i a la 
Regidoria d’Ensenyament. 
 
Es sotmet a votació la proposta 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), cap vot en contra i 3 abstencions 
( 3 del PPC). 
 
6.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU,  DEL  REGLAMENT DE FUNCIONAMENT 
DE LA SEU ELECTRÒNICA DE L’AJUNTAMENT DE CUBELLES. 
 
El desenvolupament de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) ha 
comportat l’aparició de l’anomenada societat de la informació i del coneixement, en la 
qual el paper dels poders públics és cabdal tant per al seu desenvolupament com per 
garantir els drets de la ciutadania i la cohesió social. En aquest sentit, l’entrada en 
vigor de la Llei 11/2007 de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis 
públics, va comportar un gran impuls per al desenvolupament de l'administració 
electrònica en reconèixer com a nou dret dels ciutadans el de relacionar-se per mitjans 
electrònics amb les Administracions Públiques. 
 
D’aquest dret en resulta l’obligació correlativa d’aquestes Administracions d’establir els 
canals i procediments que ho han de fer possible amb plenes garanties per als 
ciutadans. 
 
El fonament jurídic d’aquest Reglament cal trobar-lo, d'una banda, en el mandat que 
imposa a les administracions l'article 103.1 de la Constitució, que vincula la legitimitat 
en l'exercici de les potestats administratives als principis de servei objectiu de l’interès 
general i, d'altra banda, en els principis definits a l'article 3 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú i, en l'àmbit local, a l'article 6 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
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reguladora de les bases del règim local, d'eficiència, servei als ciutadans, eficàcia, 
coordinació, transparència i participació. 
 
També hi ha previsions més concretes a l’ordenament jurídic que es poden considerar 
fonament conceptual i jurídic d’aquesta norma. D'una banda, l'entrada en vigor de la ja 
citada Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics 
i de la Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de 
Catalunya, implica un canvi qualitatiu en l’impuls a la utilització de les TIC en el 
desenvolupament de l'activitat de les administracions públiques, i en l'exercici de les 
seves competències. D’una altra, l'article 70 bis de la Llei de bases de règim local que 
estableix que les entitats locals estaran obligades a "impulsar la utilització interactiva 
de les tecnologies de la informació i la comunicació per facilitar la participació i la 
comunicació amb els veïns, per a la presentació de documents i per a la realització de 
tràmits administratius, enquestes i, si escau, consultes ciutadanes". 
 
En tercer lloc, des d'un punt de vista formal, aquesta norma s'adopta sobre la base de 
la potestat d'autoorganització pròpia de les entitats locals prevista als articles 4 de la 
Llei reguladora de les bases del règim local, i 8 del text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
El Reglament té per objecte la regulació de la utilització de les eines de la societat de 
la informació i el coneixement en les relacions jurídic administratives entre els 
ciutadans i l’Ajuntament de Cubelles. Fa referència a la consulta de la informació 
administrativa i dades, i a la realització de tràmits i procediments per mitjans 
electrònics. El Reglament garanteix l’exercici dels drets dels ciutadans enumerats a 
l’article 6 de la Llei 11/2007. Concreta l’aplicació dels principis sobre el procediment 
administratiu previstos a l’article 43 i següents de la Llei 26/2010 de 3 d’agost, de 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.  
 
El Reglament pren també en consideració les obligacions derivades de la Llei 29/2010, 
de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, així com 
l’article 45.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. Al mateix temps 
incideix en aspectes de la gestió interna, per avançar cap a un ús intensiu de les noves 
tecnologies en els termes, i amb les garanties, indicades a la citada normativa.  
 
D’aquesta forma, el Reglament estableix el règim jurídic bàsic de l’administració 
electrònica a l’Ajuntament de Cubelles i, sobre aquesta base, es fonamentaran les 
disposicions específiques necessàries per a una implantació progressiva però eficient 
de l’administració electrònica. En aquest procés d’incorporació, es posaran en marxa 
els components i els mòduls o recursos bàsics de l’administració electrònica, com ho 
són, entre altres la seu electrònica, el registre de documents, els procediments de 
notificació o l’arxiu.  
 
Vist l’informe jurídic núm. 23/2013, de 5 de juny. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 11 de juny de 2013, 
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Es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
Primer.-  Aprovar inicialment el Reglament de funcionament de la seu electrònica de 
l’Ajuntament de Cubelles, que s’adjunta com a Annex al present acord, formant-ne part 
d’aquest a tots els efectes. 
 
Segon.- Sotmetre l'expedient a informació pública mitjançant edicte que es publicarà 
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i al tauler d’anuncis de la Corporació durant  el termini de 30 dies hàbils, per 
a la formulació d'al·legacions i reclamacions, de conformitat amb el que disposa 
l'article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de règim local, en 
relació amb l'article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el 
Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
En el supòsit que no es formulin al·legacions i/o reclamacions durant el termini 
d'informació pública, l'acord d'aprovació inicial quedarà elevat a definitiu. 
 
Tercer.-  Notificar el present acord al Consorci d’Administració Oberta de Catalunya, i 
comunicar-ho als departaments municipals d’Informàtica, OPIC, Serveis Generals i 
Secretaria. 
 
El Sr. Grau  explica la proposta dient que suposa un pas administratiu important ja que es 
tracta de regular a través d’un reglament, la posada en marxa de la seu electrònica d’un 
nou format d’administració electrònica virtual de l’Ajuntament. Amb una voluntat 
impulsada pel govern de l’Estat a l’intentar aproximar la gestió dels ajuntaments als 
ciutadans i fer-la més fàcil, propera i àgil aprofitant les noves tecnologies d’internet i totes 
els nous mecanismes de comunicació.  Exposa que es tracta d´un reglament de 
funcionament estàndard que empararà el funcionament de l’administració oberta, i que 
això implicarà la millora del funcionament de gran part dels departaments de d’Informació 
i l’Ajuntament en el futur i que, inicialment, ha de recaure sobre l’Oficina de Participació i 
Informació Ciutadana a través del Departament de Secretaria. 
 
Continua comentant que el següent punt, aprovació de l’ordenança de creació de 
funcionament del registre electrònic, va juntament amb el reglament, i conclou un 
procediment que de cara el proper mes de setembre ha de permetre poder iniciar tràmits  
al servei del ciutadà i que s’aniran ampliant.  Diu que s’han convingut amb els diferents 
departaments de l’ajuntament els tràmits inicials, com ara incidències a la via pública, 
queixes i suggeriments dels ciutadans, facilitar la amb els càrrecs electes i també la 
gestió d’alguns tràmits de la gestió de l’Oficina del Consumidor; afegeix que aquests 
tràmits estan consolidats, i que estan treballant perquè de cara al setembre es puguin 
iniciar alguns tràmit més. 
 
Conclou dient que el procés imparable de transformació de l’administració comença 
definitivament a l’Ajuntament de Cubelles, desprès d’un procés d’un any, iniciat la 
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legislatura anterior i continuat durant el primer tram d’aquesta legislatura i que aquest nou 
govern ha seguit impulsant el projecte. 
 
La Sra Boza comenta que tant en l’aprovació del Reglament de funcionament de la 
seu electrònica com el de l’aprovació de l’Ordenança del registre electrònic, el vot del 
PPC serà favorable, perquè entenen que Cubelles s’ha de posar al dia en aquesta 
matèria i complir la normativa d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, 
facilitant així, la relació entre els ciutadans i les administracions, tal com indica la Llei 
29/2010 d’ús dels mitjans electrònics del sector públic a Catalunya. Seguidament,  
sol·licita permís a l’Alcaldia per formular una pregunta a la Sra. Secretària: “Hi ha 
alguna raó del règim jurídic de les administracions locals per la qual aquest Reglament 
i l’Ordenança hagi d’estar liderat pels serveis jurídics?” 
 
La Sra. Secretària contesta que no és una qüestió que estigi prevista a la Llei, que s’ha 
d’aprovar una ordenança i algú ho ha de liderar. 
 
La Sra. Boza comenta que, volia fer aquest aclariment, ja que existeix una regidoria de 
Comunicació, Premsa i Informàtica, en la qual hi ha un tècnic que signa com a 
responsable TIC; que entenen que si es lidera des de Serveis Jurídics - tal i com es va 
informar la darrera Comissió Informativa -, s’ha fet per buscar una solució a la 
implementació de la seu electrònica, però que volen aprofitar aquest punt del Ple per 
recordar que els polítics han de buscar solucions i aquesta, segons el PPC, ha estat 
una decisió encertada, però que també han de prendre decisions quan un departament 
no pot liderar un projecte que per definició de les seves competències l’hauria de 
desenvolupar, òbviament amb l’aprovació del departament de Serveis Jurídics.   
 
La Sra. Boza continua recordant que el govern manté un organigrama que incorpora la 
figura del coordinador informàtic o TIC i una regidora, que és la de Comunicació, 
Premsa i Informàtica, que els recursos siguin humans o materials, els paga el ciutadà i, 
per tant, tot allò que no compleix la seva funció, significa que el ciutadà paga per res o 
el doble, tot i que el departament de Participació Ciutadana estigui implicat en el 
procés, tal i com explicava el regidor, fet que considera lògic. 
 
Continua recordant que a la Comissió Informativa el PPC va preguntar per la 
campanya de comunicació vinculada amb l’aprovació d’aquest punt, fet del que el 
govern – diu - no va aportar informació, i destaca que tot i que el vot del PPC serà 
favorable, consideren que per tal que l’aprovació del reglament tingui una repercussió 
real i positiva per a tots els ciutadans de Cubelles, s’hauria de fer una campanya de 
comunicació interna pels propis funcionaris de l’Ajuntament i de comunicació adreçada 
als ciutadans, empreses del municipi i entitats, perquè puguin conèixer bé el 
funcionament de la seu electrònica i el que representa.  Finalitza desitjant que el 
govern tingui en compte aquesta acció de comunicació,  tot i que no està treballada, i 
que la campanya es posi en marxa de forma satisfactòria i en el moment adequat. 
 
La Sra. Fonoll comenta que UC-Reagrupament pensen que és una eina que afavorirà 
a tot l’Ajuntament, els organismes autònoms i entitats de dret públic, els ciutadans i 
empreses i altres entitats administracions públiques quan s’utilitzin els mitjans 
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electrònics amb les relacions amb l’Ajuntament de Cubelles, sempre que sigui de 
forma no presencial.  Conclou dient que qualsevol canvi que serveixi per facilitar els 
tràmits administratius, adequats a les noves tecnologies serà bo pel bon funcionament 
del consistori i pels ciutadans.  Per tant, conclou destacant que el vot d´UC-
Reagrupament serà favorable. 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per la unanimitat dels membres de la 
corporació. 
 
7.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU,  DE L’ORDENANÇA DE CREACIÓ I 
FUNCIONAMENT DEL REGISTRE ELECTRÒNIC DE L’AJUNTAMENT DE 
CUBELLES. 
 
Als articles 24 i 25 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans 
als serveis públics es disposa que les administracions públiques crearan registres 
electrònics per a la recepció i remissió de sol·licituds, escrits i comunicacions, 
publicant-se la norma de creació dels mateixos al Diari Oficial corresponent. 
 
Així mateix, en l’àmbit competencial de la Generalitat de Catalunya, la Llei 29/2010, de 
3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, i la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i del procediment administratiu comú de les 
administracions catalanes, regulen els registres, introduint normes relatives als 
registres electrònics. 
 
Aquestes normes obliguen, per tant, a totes les administracions públiques a disposar 
d’un sistema de registre administratiu electrònic per a la recepció i remissió de 
qualsevol sol·licitud, escrit i comunicació.  La creació d’un registre electrònic general 
permet la presentació de qualsevol mena de documentació, inclosa la corresponent a 
la tramitació interadministrativa per mitjans electrònics. 
En data 9 de setembre de 2003, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Cubelles 
va acordar l’adhesió a l’extranet de les administracions catalanes (EACAT),  motiu pel 
qual te creat formalment un registre electrònic, que es va configurar com auxiliar del 
registre general, per als serveis de tramitació interadministrativa. 
 
Per altra banda, mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 469/2009 de 15 de maig, es van 
aprovar els criteris i pautes de funcionament intern del registre general d’entrades i 
sortides presencial. 
 
Per tant, resulta necessari crear i regular el funcionament del registre electrònic, que 
s’integrarà en el registre general, de tal manera que el registre de l’Ajuntament de 
Cubelles serà únic, presencial i electrònic, d’entrada i sortida de documents. 
 
Vist l’informe jurídic núm. 23/2013, de 5 de juny. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 11 de juny de 2013, 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents 
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ACORDS 
 
Primer-  Aprovar l’ordenança de creació i funcionament del registre electrònic de 
l’Ajuntament de Cubelles, que s’adjunta com a Annex al present acord, formant-ne part 
d’aquest a tots els efectes. 
 
Segon.- Sotmetre l'expedient a informació pública mitjançant edicte que es publicarà 
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i al tauler d’anuncis de la Corporació durant  el termini de 30 dies hàbils, per 
a la formulació d'al·legacions i reclamacions, de conformitat amb el que disposa 
l'article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de règim local, en 
relació amb l'article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el 
Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
En el supòsit que no es formulin al·legacions i/o reclamacions durant el termini 
d'informació pública, l'acord d'aprovació inicial quedarà elevat a definitiu. 
 
Tercer.-  Notificar el present acord al Consorci d’Administració Oberta de Catalunya, i 
comunicar-ho als departaments municipals d’Informàtica, OPIC, Serveis Generals i 
Secretaria. 
 
El Sr. Grau explica la proposta i ratifica que està relacionat amb el Reglament, amb la 
diferència que en aquest punt  està centrat en la regulació legal del registre general de 
l’Ajuntament.  Comenta que el registre general havia estat compartit entre l’Oficina de 
Participació Ciutadana i els Serveis Tècnics, i el que es pretén és agrupar el registre de 
l’Ajuntament de Cubelles i crear un únic registre, presencial i electrònic d’entrada i sortida 
de documents, posant en marxa la seu electrònica, per a poder donar un millor servei als 
ciutadans. 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per la unanimitat dels membres de la 
corporació. 
 
8.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 
DEL PLA PARCIAL DEL POLIGON INDUSTRIAL “LES SALINES” AL TERME 
MUNICIPAL DE CUBELLES. 
 
La Junta de Govern Local, reunida en sessió ordinària el 13 de març de 2013, per 
unanimitat, acordà aprovar inicialment la modificació puntual del Pla Parcial Urbanístic 
del polígon industrial “Les Salines”, consistent la supressió de la qualificació del Tipus 
industrial II i qualificar aquests solars del Tipus I, deixant tot l’àmbit amb la mateixa 
qualificació. 
 
Vista la certificació emesa per secretaria en la que es posa de manifest que durant el 
termini d’un mes determinat per a l’exposició pública, comptats a partir de l’endemà de 
la data de publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província (BOP) (data 
10.04.2013), al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 6348 de data 
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04.04.2013), al Periódico de Catalunya (15.04.2013) i al web i taulell d’edictes de la 
corporació de l’anunci d’informació pública de l’aprovació inicial de la modificació 
puntual del Pla Parcial del polígon industrial “Les Salines” al terme municipal de 
Cubelles, no consta en aquest Ajuntament la interposició de cap recurs i/o al·legació. 
 
Atès el que determinen els articles 85 i 96 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme (TRLUC).  
 
Atès l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals, en relació a la proposta 
de modificació puntual del Pla Parcial Urbanístic. 
 
Vista la diligència de Secretaria núm. 41/2013 de data 6 de juny de 2013. 
 
Vist l’informe 45/2013 de l’arquitecte municipal de data 7 de juny de 2013. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 11 de juny de 2013. 
 
Vistos els articles 52.2.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i  22 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 57/2003,16 de 
desembre, de mesures per a la modernització del govern local,  
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla Parcial Urbanístic del 
polígon industrial “Les Salines”, consistent la supressió de la qualificació del Tipus 
industrial II i qualificar aquests solars del Tipus I, deixant tot l’àmbit amb la mateixa 
qualificació. 
 
Segon.- Inserir edicte de l’aprovació provisional en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i tauler d’edictes de la corporació. 
 
Tercer.- Notificar el present acord als Serveis Tècnics municipals i als que tinguin la 
condició d’interessat/da a l’expedient. 
 
Quart.- Trametre còpia de l’expedient administratiu a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona, per a la seva aprovació definitiva, si s’escau. 
 
La Sra. Romero explica la proposta indicant que al Pla Parcial Urbanístic del Polígon 
Industrial de Les Salines tenia unes classificacions diferents, una d´elles molt més àmplia 
perquè permetia una zona industrial per a petita i gran empresa, instal·lar comerç i posar 
oficines, i que la segona catalogació és la que es suprimeix, ja que els locals eren de 600 
m2 i això impossibilitava la implantació de noves empreses ja que eren massa grans i al 
mercat immobiliari no tenien sortida. Continua explicant que no afecta a les càrregues 
que van tenir en el seu moment o al Pla Parcial Urbanístic perquè l’edificabilitat era 
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exactament la mateixa i, per tant, ara no surten beneficiats ni uns ni altres. Finalment, 
conclou destacant que és un tema per poder desenvolupar la zona i no tenir locals parats 
i per què els interessats puguin desenvolupar les seves activitats. 
 
El Sr. Alamán explica que han rebut moltes propostes que són continuació d’actuació de 
línies programàtiques iniciades en el primer tram d’aquesta legislatura; explica que en 
l’anterior organigrama aquesta qüestió estava sota la Regidoria d’Empresa i ell, com a 
regidor, va mantenir diverses reunions per a tramitar i poder aprovar posteriorment 
aquesta qüestió, perquè consideren que no te cap tipus de perjudici per a la ciutadania i 
perquè en crearà benefici, ja que els locals de tipus industrials, pertanyents al tipus 2, 
com són indivisibles o orientats a la finalitats industrials, estan impossibilitant la seva 
sortida, diferent de l’activitat comercial que sí hi ha al Polígon les Salines. Finalitza 
destacant que aquesta era una proposta que la Regidoria d’Empresa d´aquell moment, 
que pràcticament havia deixat acabada o molt avançada i, per tant, conclou indicant que 
el PPC hi votarà a favor. 
 
La Sra. Fonoll comenta que es tracta d’un canvi de qualificació urbanística, tal com ha 
comentat el Sr. Alamán, que ja s’havia portat a la seva Regidoria passant del tipus 2 al 
tipus 1, deixant així tot l’àmbit amb la mateixa qualificació, donant un canvi d’ús per poder 
promocionar, fomentar i facilitar la implantació dels petits comerços i negocis intentant 
afavorir al màxim la implantació de les noves activitats econòmiques a la zona donada 
l’actual situació sòcio-econòmica actual.  Conclou dient que UC-Reagrupament, hi votarà 
a favor. 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per la unanimitat dels membres de la 
corporació. 
 
9.- ALTRES TEMES 
 
No n’hi ha 
 
IV. PART DE CONTROL 
 
10.- MOCIONS  
 
10.1 MOCIÓ A FAVOR DE DECLARAR LA FESTA DE SANT JOAN LA FESTA 
NACIONAL DELS PAÏSOS CATALANS 
 
Atès que els Focs de Sant Joan s’han celebrat des de fa segles arreu dels territoris de 
parla catalana, des del nord dels Pirineus fins al sud del País Valencià, passant per les 
Illes Balears, la Franja, Andorra i l’Alguer. 
 
Atès que els Focs de Sant Joan, encesos amb la Flama del Canigó des de l’any 1.966 
ençà, han contribuït com cap altra festa a conservar i transmetre les tradicions pròpies 
de la nostra nació. 
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Atès que la celebració dels Focs de Sant Joan ha tingut sempre un caràcter social, 
col·lectiu i cerimoniós, fet que explica la seva continuïtat al llarg dels segles i la seva 
vigència actual, una vigència que l’ha fet sobreviure a les diverses situacions polítiques 
i socials i superar períodes històrics molt difícils al llarg dels temps. 
 
Atès el fet que la festa de Sant Joan, festa arrelada en la major part dels territoris que 
conformen els Països Catalans, pot contribuir a recuperar el sentit de nació d’una 
comunitat històrica com a símbol d’esperança, 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
Primer.- Impulsar, facilitar i fer difusió de la festa de rebuda de la Flama del Canigó a 
la nostra localitat. 
 
Segon.- Donar suport a la iniciativa de reconèixer oficialment la Festa de Sant Joan 
com a Festa Nacional dels Països Catalans. 
 
Tercer.- D’una banda, demanar als governs dels respectius territoris de parla catalana, 
que prenguin en consideració la iniciativa de declarar la Festa de Sant Joan, la Festa 
Nacional dels Països Catalans, ja que és un tradició popular arrelada en una de les 
tradicions més antigues d’aquests territoris.  I de l’altra, demanar-los que emprenguin 
les accions necessàries per fer-la efectiva. 
 
Quart.- Fer arribar aquest acord a Òmnium Cultura, C/ Diputació, 276, pral, 08009 de 
Barcelona o a : flamacanigo@omnium.cat 
 
La Sra. Cuadra explica la moció. 
 
La Sra. Navarrete comenta que aquest tipus de moció els hi fa perdre un temps molt 
valuós i que s’hauria de destinar a tractar temes més importats com ara la Policia 
Local; afegeix que és conscient que no és un tema a tractar, però que creu important 
destacar que el treball de la Policia és de 24 hores, i no són com qualsevol altre 
funcionari, degut al perill que comporta la seva feina. Diu que sap com treballen i que 
per això els ha defensat durant un any com a regidora de Governació i Seguretat 
Ciutadana, en el qual la Sra. Alcaldessa es va comprometre a solucionar la seva 
catalogació, fet que no ha passat; al contrari – afegeix -  es puja el sou a una persona 
uns 500€.  Conclou dient que com a regidora de Cubelles defensarà sempre tot el que 
passi al municipi, considera que per aquest tipus de mocions està el Parlament i no 
l’Ajuntament; seguidament, demana que es defensi el municipi de Cubelles, les llars 
d’infants..., comenta que és un Ajuntament amb els comptes sanejats i, per tant, que 
es pot permetre pagar als seus treballadors el que els correspon per la seva feina i en 
especial, a la Policia Local, ja que la seva feina comporta un perill constant. 
 
La Sra. Fonoll explica que el 24 de juny és l’única festa que es celebra conjunta als 
Països Catalans; que és una jornada lligada al foc i al caràcter mediterrani; que 

mailto:flamacanigo@omnium.cat
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simbolitza el final de la sega dels camps i la celebració del solstici d’estiu i que sempre 
s’ha considerat com la festa nacional dels Països Catalans, independentment del seu 
reconeixement, que es va produir l’any 1980.  Per tant, conclou indicant que el vot del 
seu grup serà favorable. 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió la Sra. Navarrete. 
 
Es sotmet a votació la proposta 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), cap vot en contra i 3 abstencions 
del PPC. 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió la Sra. Navarrete. 
 
10.2.- MOCIÓ DE SUPORT A LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR PER LA 
RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA 
 
Atès que L’Estatut d’Autonomia de Catalunya, en el seu article 24.3., estableix que “les 
persones o famílies que es troben en situació de pobresa tenen dret a accedir a una 
renda garantida de ciutadania que els asseguri els mínims d’una vida digna, d’acord 
amb les condicions que legalment s’ estableixen”.  D’acord amb l’ article 37. 3. de l’ 
Estatut d Autonomia, aquest dret de l’àmbit dels serveis socials cal que sigui regulat 
per mitjà d’una llei del Parlament de Catalunya.   
 
Atès que la Unió Europea va proclamar l’any 2010 com l’any europeu de lluita contra la 
pobresa i l’exclusió social.  El 2010 es diagnostica que al conjunt de la UE hi ha 115 
milions de persones en risc de pobresa, inclosos 20 milions d'infants i el 8% de la 
població treballadora. En el marc de l’Estratègia Europea 2020,  la Comissió Europea 
es planteja l'objectiu de reduir en 20.000.000 el nombre de persones en situació de 
pobresa i exclusió social per a l'any 2020. Amb aquest objectiu, llança la Plataforma de 
Lluita Contra la Pobresa i l'Exclusió Social, que insta els estats membres a treballar per 
tal de millorar l'accés al treball, a la seguretat social, als serveis bàsics (assistència 
sanitària, habitatge, etc.) i a l'educació; utilitzar millor els fons de la UE per donar 
suport a la inclusió social i combatre la discriminació, i avançar cap a la innovació 
social per trobar solucions intel·ligents en l’Europa que sorgeixi de la crisi, 
especialment de cara a un suport social més eficaç. Més recentment el Comitè 
Econòmic i Social Europeu ha emès un Dictamen per  reclamar un pla de rescat social 
per tal de poder fer efectiva l ‘ Estratègia Europa 2020. 
 
Atès que l’any 1990, per mitjà del Decret 144/1990, modificat pel Decret 213/1991, es 
va establir el Programa Interdepartamental de la Renda Mínima d’Inserció amb la 
finalitat de fer possible la inserció social i laboral de les persones afectades.  El 
Programa va ser actualitzat l’any 1995 amb el Decret 228/1995, de 25 de juliol.  L’any 
1997 s’aprova la encara vigent Llei 10/1997, de 3 de juliol, de regulació de la renda 
mínima d’inserció, que ha estat objecte de diverses modificacions.   
 
Atès que amb les lleis que han modificat la inicial Llei 10/1997, de 3 de juliol, de  
regulació de la renda mínima d’inserció: la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures 
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fiscals i financeres, i la més recent continguda a la Llei 5/2012, de 20 de març, de 
mesures fiscals, financeres i administratives; la renda mínima d’inserció inicial ha 
perdut el seu objecte i la seva finalitat, i ha deixat de ser un dret subjectiu de les 
persones en situació de pobresa; objecte i finalitat que ha de ser recuperat en aplicació 
de l’article 24. 3. de l’ Estatut d’ Autonomia.  
 
Atès que representants de sindicats, partits polítics i entitats sense ànim de lucre 
impulsen una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que té per objecte regular la Renda 
Garantida de Ciutadania per donar compliment al mandat de l’ article 24.3. de l’Estatut 
d’Autonomia i assegurar els mínims d’una vida digna a les persones o famílies que es 
troben en situació de pobresa.  
 
Atès que la proposta de Renda Garantida de Ciutadania té per objecte garantir que 
ningú estigui per sota del llindar de la pobresa i consisteix en: 
 

1-Un dret universal de tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya, no 
condicionat a disponibilitats pressupostàries ni a l’obligació de participar en 
accions d’ inserció social i laboral. 
 
2-Un dret subjectiu de caràcter individual però vinculat a la situació econòmica 
de la persona i, en el seu cas, del nucli familiar o de convivència. 
 
3-El dret a percebre una prestació econòmica de, com a màxim, 664 euros 
mensuals per dotze pagues. 
 
4-La prestació econòmica de la Renda Garantida de Ciutadania té caràcter 
suplementari; és el dret a percebre la quantitat necessària a fi que, sumada als 
ingressos econòmics que es tinguin per qualsevol concepte, es disposi d’uns 
ingressos econòmics iguals a 664 euros mensuals per dotze pagues. 
 
5-Els requisits per accedir al dret a cobrar la prestació econòmica de la Renda 
Garantida de Ciutadania són: 

a)-Tenir 18 o més anys, o ser menor emancipat. 
b)-Estar vivint legalment a Catalunya. 
c)-Tenir residència continuada a Catalunya durant un mínim de 12 mesos. 
d)-No disposar d’ ingressos econòmics superiors als mínims garantits 
equivalents a la quantia de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya 
(per l’any 2012, 664 euros mensuals per dotze pagues), durant com a mínim 
els 4 mesos anteriors a la sol·licitud. 
 

6-El projecte de Llei per la Renda Garantida de Ciutadania regula també les 
obligacions de les persones perceptores de la prestació econòmica; 
l’incompliment de les obligacions pot comportar la suspensió o la pèrdua del 
dret a percebre la Renda Garantida de Ciutadania. 
 
7-El finançament de la Renda Garantida de Ciutadania és a càrrec dels 
Pressupostos de la Generalitat de Catalunya, i serà gestionada per                             
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l’ Administració de la Generalitat de Catalunya, les administracions locals, i amb 
la participació de les entitats del tercer sector, degudament acreditades. 
 
8-La no-resposta de l’administració pública competent a la sol·licitud feta pel 
ciutadà o ciutadana comportarà el reconeixement del dret a percebre la 
prestació econòmica. 

 
Atès que aquesta proposta legislativa busca donar una resposta coherent a les 
necessitats materials d'una part de la població catalana que, tingui o no problemes 
socials afegits, es veu fortament afectada per la crisi i reclama la solidaritat de la 
nostra societat.  És una proposta que busca minimitzar els efectes de la crisi en la 
població més desafavorida econòmicament per evitar la marginació social i mantenir la 
cohesió social que caracteritza a les societats europees basada en l'estat del benestar. 
També és una proposta que s'adapta a la situació econòmica actual i obliga els poders 
públics a replantejar alguns aspectes de la  política social, molt especialment la renda 
mínima d'inserció.  La renda garantida ciutadana ha de ser complementària a altres 
polítiques socials, de salut, ocupació, habitatge i serveis socials, especialment, per tal 
de donar un suport social més eficaç en el context actual, d'acord amb l'Estratègia 
europea 2020.  
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
Primer.-Donar a conèixer aquesta iniciativa mitjançant els mitjans de comunicació 
locals. 
 
Segon.- Donar suport el procés de recollida de signatures de l'esmentada Iniciativa 
Legislativa Popular (ILP).  
 
Tercer.- Donar trasllat d’aquests acords als grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya, a la Comissió Promotora de la ILP, i a les entitats de la ciutat. 
El Sr. Pineda explica la moció 
 
El Sr. Alamán diu que comparteix l’argumentació que ha donat el Sr. Pineda, però que  
hi ha una problemàtica amb altres diputats de qualsevol partit polític: i és que ningú 
creu en aquesta possibilitat, que tots li confirmaran que no hi ha fons perquè el Govern 
de CIU estan fent despeses excessives, i que degut a aquest fet, si arriba al Parlament 
no serà fàcil que s’aprovi, perquè no hi ha diners. Conclou afirmant que el PPC votarà 
a favor i s’afegeix a la moció. 
 
La Sra. Fonoll explica que UC-Reagrupament donarà suport a la moció, a l’igual que 
estan a favor de totes les mocions que afavoreixen el benestar dels ciutadans. Afegeix 
que, en aquest cas, es garanteix una renda mínima de 664€ per 12 pagues, i que tot i 
que saben que són els estaments superiors els que ho han de fer realitat, votaran a 
favor de la moció. 
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El Sr. Grau contesta al Sr. Alaman dient que cap dels seus representants del PSC els 
han confirmat mai que no hi hagi diners per poder fer efectiva aquesta iniciativa 
popular, al contrari – diu -, s’han compromès a donar tot el suport per què tiri endavant.  
Afegeix que el PSC veu amb aquesta proposta una possibilitat de renovar el 
compromís dels partits polítics en un combat contra la injustícia; afegeix que entenen 
que les polítiques neoliberals dels partits de centre dretes, com ara el PP, estan traient 
molts drets bàsics a les persones; que el PSC creu que és el moment de posar sobre 
la taula la proposta de renda mínima i garantir als ciutadans el dret a cobrar una 
prestació econòmica, i que pensa que tots els partits polítics i organitzacions haurien 
de donar-hi suport, considera que cal fer una reflexió, ja que amb aquest punt els 
apropa més a la ciutadania, i que no vol que passi a l’oblit aquesta moció com va ser la 
moció dels desnonaments o la dels afectats per les preferents. Finalitza dient que des 
del PSC demanen el suport a la moció. 
 
El Sr. Alaman contesta al Sr. Grau, i fa referència a la situació econòmica del país que 
va deixar el PSC al finalitzar el seu mandat i que el PP – diu - està sanejant mica en 
mica, els problemes del Govern del PSC, inclosos els desnonaments i les preferents.  
Afegeix que tot i que els agradaria que hi hagués fons per tirar endavant una moció 
com la renda mínima garantida, creu que no n´hi deuen haver.  Conclou dient que 
encara i així, votaran a favor de la moció. 
 
El Sr. Pineda destaca que l’únic que es demana és fer una recollida de signatures per 
donar el suport necessari perquè els ciutadans tinguin garantida una renda mínima. 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per la unanimitat dels membres de la 
corporació. 
 
11.- ALTRES MOCIONS 
 
No n’hi ha 
 
12.- PRECS I PREGUNTES 
 
Precs  del grup municipal del PPC 

 

1.- El Sr. Alamán prega que quan es facin precs en referència a plens passats, es 

facin amb precisió amb efectes de l’exercici del dret a defensa dels regidors, degut a 

que no li agrada que es menteixi a la ciutadania; explica que la Sra. Martinez li va 

demanar al ple del dia 13 d’octubre de 2011 que tingués en compte les mateixes 

propostes que es van portar a aprovació al passat ple del dia 21 de maig de 2013, 

referides a la modificació a l’Ordenança Fiscal núm. 9; afegeix que al ple del 13 

d’octubre de 2011 no es va tractar l’Ordenança Fiscal núm. 9 i, per tant, considera que 

no li podia demanar en el ple del 13 d’octubre de 2011 que tingués en compte les 

mateixes propostes que es van portar a la seva aprovació el passat ple de maig.     
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El Sr. Alamán indica que és un principi bàsic fiscal que les exempcions, en els 

impostos obligatoris, no són de lliure disposició pels ens locals, sinó que són 

imposades o definides per la Llei Reguladora d’Hisendes Locals.  

 

Per concloure el Sr. Alamán prega que quan es facin termes injuriosos a efectes de 

l’exercici de dret de defensa que ha d’acompanyar a qualsevol ciutadà i també a 

qualsevol regidor, quan es fan referències a plens anteriors vinguin acompanyats de la 

referència de l’acta corresponent a efectes de poder debatre políticament sobre la 

qüestió. 

 

La Sra. Martínez  contesta que ella portava la còpia de l’acta a la qual fa referència el 

Sr. Alamán, i li demana que d’ara endavant la tracti amb respecte a l’igual que a la 

resta de regidors. 

 

Precs del grup municipal d’UC- Reagrupament 

 

1.- El Sr. Baraza explica, donat el suport que va fer la Sra. Romero al nou equip 

directiu de l’Institut Cubelles, que al ple de data 19 de març va preguntar-li si  afavoriria 

els projectes ONADA  i PROA, i que li va contestar que vetllaria per què tirés 

endavant.  Seguidament, fa referència a unes declaracions del 17 de juny de 2013 del 

nou director de l’institut, realitzades a la Ràdio Cubelles, en les que manifestava que 

tant el projecte ONADA com el projecte PROA no eren una prioritat per a ell, i que 

considerava que els nens i nenes del municipi no ho necessitaven.  

 

El Sr. Baraza continua exposant que donat que la Sra. Romero va atorgar a l’equip 

directiu la màxima votació possible, al contrari – diu – del que va fer l’inspector de la 

zona, prega a la Sra. Romero que parli amb l’equip directiu de l’institut i que reconegui 

que no tots els membres de l’equip de govern comparteixen aquesta opinió i que 

intenti que l’equip directiu doni suport als projectes i, finalment, que reconegui que va 

actuar per motius personals. 

 

Preguntes del grup municipal del PPC 

 
1.- La Sra. Navarrete, pregunta: per quin motiu s’ha eliminat al jurat al membre de 
l´oposició al tribunal qualificador dels “Premis Cubelles Participa2? 
 
2.- La Sra. Navarrete pregunta: s’ha renovat el contracte de subministrament de 
benzina? Si es així, quina és l’empresa subministradora? 
 
3.- La Sra. Navarrete pregunta: ens poden passar una relació des del mes de gener 
de les obres menors? 
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4.- La Sra. Navarrete pregunta: ens poden explicar el decret 448/2013? Ens poden 
donar còpia d’aquest decret? A què correspon aquesta despesa? 
 
5.- La Sra. Navarrete sol·licita que se li entreguin còpia de les actes de les juntes que 
fa el Govern, comenta, diu que ho ha sol·licitat via instància i als plens, que la resposta 
que va rebre és “quines actes necessita, de quins òrgans col·legiats i per a què les 
necessita”, i explica que les necessita per l’exercici de les seves funcions com a 
regidora. Per tot això pregunta: em  poden entregar còpia de les actes dels òrgans 
col·legiats? 
 
6.- La Sra. Navarrete pregunta: Per a quan esta previst el ROM? 
 
7.- La Sra. Navarrete pregunta: Quan podran disposar els regidors de l’oposició la 
informació dels treballs realitzat per l’equip de Govern en els òrgans col·legiats? 
 
El Sr. Grau contesta a la primera pregunta, en relació als Premis Cubelles Participa, 
explicant que s’ha creat una comissió organitzadora de la 2a edició dels premis, en la 
qual hi ha un representant de cada grup polític municipal, el tècnic de participació i el 
tècnic de protocol. 
 
La Sra. Boza comenta que la pregunta és que dels membres que formen part del jurat 
s’ha eliminat la figura de l´oposició, a no ser que hi hagi un error en la seva 
documentació.  Sol·licita al Sr. Grau que comprovi les actes. 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió la Sra. Navarrete. 
 
El Sr. Grau continua explicant que es va crear el comitè organitzador amb un 
representat de cada grup municipal; que en aquesta comissió, en la qual el PPC 
delega en la Sra. Boza la representació, és ella la que va manifestar que volia 
continuar formant part del jurat i en la primera reunió se li confirma que no hi ha cap 
problema. 
 
En referència a l’aprovació del ROM, el Sr. Grau explica es va deixar sobre la taula fa 
uns anys i que actualment s’ha lliurat còpia de l’últim esborrany a tots els grups 
municipals amb les esmenes i propostes que es van realitzar i recollir dels diferents 
grups municipals que en formaven part del Consistori.  A continuació, afegeix que es 
va acordar deixar fins al mes de setembre per estudiar-lo i lliurar les diferents 
propostes, i que s’ha fixat com a data límit el 31 de desembre per aprovar el 
reglament, sempre i quan hi hagi el consens necessari. 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió la Sra. Navarrete 
 
Preguntes del grup municipal d’UC- Reagrupament 

 
1.- La Sra. Fonoll pregunta: en quina situació administrativa es troba el procediment 
de concessió de la guingueta per donar servei al bar del camp de futbol? 
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2.- La Sra. Fonoll pregunta: És cert que aquest any els ciutadans del municipi no 
podran gaudir de la revetlla de Sant Joan desprès de l’encesa de la foguera amb la 
flama del Canigó? No hi haurà revetlla popular aquest any?  Donat que no es un 
problema econòmic ja que no suposa cap cost per l’ajuntament i aquest està sanejat, 
volen saber el motiu pel qual no es fa. 
 
La Sra. Cuadra comenta que ja li contestaran per escrit, però que no es realitzarà la 
revetlla popular de Sant Joan i que ha estat un decisió política de la regidoria de 
Cultura ja que pretenen invertir més en els festes majors del poble que no pas en 
aquesta. 
 
3.- La Sra. Fonoll pregunta: A la carretera de Mas Trader no es pot passar per les 
voreres ja que les herbes són tan altes que les envaeixen, ho arreglaran? 
 
4.- La Sra. Fonoll pregunta: Degut a la nova regulació dels semàfors de la C-32 que 
creuen la vila, que provoquen a la circulació urbana i interurbana unes llargues cues, 
quines són les mesures, diàlegs i negociacions que ha pres el govern amb la 
Prefectura Provincial de Trànsit o amb el departament corresponent per solucionar-
ho?. Pensen prendre alguna mesura per afavorir els ciutadans que viuen tot l’any a 
Cubelles? 
 
5.- La Sra. Fonoll pregunta: Quin és els motiu pel qual no se’ls va informar de la 
inauguració del Parc Saludable a les instal·lacions del poliesportiu municipal? 
 
La Sra. Alcaldessa comenta que amb ella li constava que estaven convidats i que 
havien rebut la invitació; que no és un tema de protocol, que miraran què ha passat i 
dóna les gràcies per la pregunta. 
 
La Sra. Fonoll pregunta a la Sra. Alcaldessa que si no li va estranyar que no hi hagués 
cap representant de l’oposició a la inauguració. 
 
La Sra. Boza comenta que li estranya que la Sra. Alcaldessa digui que no és un tema 
de protocol quan es tracta d’una inauguració. 
 
La Sra. Fonoll comenta que les dues associacions de gent gran del municipi, Cimblanc 
i Pura Vida, van ser convidats per la regidora de Benestar Social i ex-alcaldessa, i 
afegeix que a UC-Reagrupament se li fa estrany, ja que la Sra. Romero a l’oposició es 
queixava del protocol, ara que està al govern està a les seves mans.  Per últim 
considera que tots són regidors i per tant, tenen el mateix dret a assistir a les 
inauguracions. 
 
La Sra. Romero explica que va trucar a les dues associacions de gent gran ja que ella 
es va assabentar aquella mateixa tarda, donat que dintre del recinte del poliesportiu on 
es feia la inauguració, hi havia aparells per a la gent gran, ella considerava que havien 
d’assistir a la inauguració, però que al ser dintre del recinte del poliesportiu, la Sra. 
Romero considera que no era ella qui havia de convidar. 
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El Sr. Alamán comenta que no li consta que fossin convidats ni per escrit ni per telèfon.  
Pregunta a la Sra. Romero si reconeix la seva culpabilitat. 
 
La Sra. Romero diu que no, que hi ha una gestió darrera. 
 
El Sr. Alamán demana que consti en acta que la Sra. Romero diu que ella no es la 
responsable de convidar-los. 
 
6.- El Sr. Hugué comenta que un dels projectes que va iniciar com a regidor de la 
Regidoria de Sanitat, era convertir el municipi de Cubelles en una Vila 
Cardioprotegida; que les malalties cardiovasculars són la principal causa de mort i que 
l’evidència científica estableix que la possibilitat de sobreviure a una aturada 
cardiorespiratòria depèn del reconeixement precoç de la situació d’aturada, una 
activació i resposta ràpida dels sistemes d’emergència i un inici en maniobres de 
ressuscitació i desfibril·lació precoces.  Seguidament, diu que va preveure la compra 
de 5 desfibril·ladors desplegats entre el poliesportiu, el camp de futbol, el centre social 
i dos als cotxes patrulla de la Policia Local, ja que aquests últims són els primers 
actuants en molts casos d’emergència, i que estava previst formar a 50 persones, 
entre el personal del centre social, el poliesportiu, entitats de protecció civil i tots els 
agents de la Policia Local i que  a partir d’aquí el tema va quedar aturat.  Per tot això, 
pregunta al Sr. Lleó: per què ha tingut parat aquest projecte durant 10 mesos? Per què 
desprès d’oferir la formació totalment gratuïta per a més de 50 persones i reglada per 
part de l’instructor del Consell Català de Ressuscitació, el govern no s’ha posat amb 
contacte amb l’instructor? Considera que aquest fet s’anomena incompetència, i que 
posa en perill a la població el fet de tenir els 5 aparells guardats sense utilitzar.  
Conclou demanant al govern que no posin en perill a la població de Cubelles, que 
posin en funcionament els aparells i ofereix els seus serveis i col·laboració pel que 
necessitin. 
 
9.- El Sr. Baraza pregunta: tenen intenció els membres del govern de respondre les 
seves preguntes o ho faran per escrit? 
 
10.- El Sr. Baraza pregunta: Tenen les dades de matriculació de les llars d’infants? 
Comenta que va preguntar el mateix al ple del mes de maig i la resposta de la Sra. 
Romero va ser: “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.” Donada l’alarma d’acció social que va provocar la Sra. Romero i degut a la 
intranquil·litat de les famílies, han decidit si mantindran obertes les llars d’infants o no? 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió la Sra. Boza. 
 
El Sr. Baraza continua preguntant: en el cas de mantenir les llars d’infants obertes: 
quines són les accions que prendrà la regidoria? Tindrà el suport de la resta de 
membres del govern per a minimitzar el suport econòmic? 
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11.- El Sr. Baraza pregunta: en referència al tema de la nova creació de la plaça de 
coordinador de desenvolupament local que s’ha creat a petició de la regidora de 
Dinamització Econòmica i Turisme, la Sra.  Martínez, és veritat que el complement 
salarial que percebrà el treballador que ocuparà la plaça  correspon a un complement 
de productivitat? En aquest cas, el complement de productivitat serà consolidable amb 
el temps i per tant es convertirà en un complement fix? 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió la Sra. Boza 
 
12.- El Sr. Baraza pregunta: al ple del dia 21 de maig, existia l’informe del cap de 
Serveis Tècnics citat a l’informe de Secretaria núm. 9/13 de 10 de maig, en el qual 
demana un informe de la conveniència i efectes d’amortitzar el lloc de treball del 
Tècnic de Gestió Administratiu als Serveis Tècnics, que acredita que l’amortització de 
la plaça no afectarà al normal funcionament de les funcions de l’àrea?  Existia aquest 
informe el dia abans del ple del dia 21 de maig de 2013?  Existia l’informe en el 
moment de la votació associada al punt de l’ordre del dia del mateix ple? Si existeix 
ara mateix aquests informe?  En cas d’existir, en quina data va ser emès pel cap dels 
Serveis Tècnics? 
 
13.- El Sr. Baraza pregunta: en referència al lloc de treball de coordinador de 
desenvolupament local, l’informe de secretaria núm. 9/2013, fa referència a la manca 
d’informe justificatiu segons els articles 106 del Text Refós de la llei de Règim Local, 
l’article 90 de la llei reguladora de les bases de règim local i l’article 31 del Decret 
314/1990.  Existia aquest informe el dia abans del ple del dia 21 de maig de 2013?  
Existia l’informe en el moment de la votació associada al punt de l’ordre del dia del 
mateix ple? Si existeix ara mateix aquests informe? 
 
14.- El Sr. Baraza pregunta: la plaça de coordinador de desenvolupament local, es 
tracta d’un càrrec de confiança? Les funcions que realitza són de Cap de tota l’Àrea de 
Dinamització Econòmica i Turisme? 
 
15.- El Sr. Baraza pregunta: Ens haurem d’acostumar a les pilones? El treure les 
pilones de la 1a fase, realment no suposarà cap cost per l’ajuntament?. On és aquesta 
partida dintre del pressupost? Un cop disposin dels diners, quines són les pilones que 
es trauran i quines no? Quina serà la inversió en la 2a fase i quines pilones es 
posaran? 
 
16.- El Sr. Baraza pregunta: En matèria d’ensenyament, segueix sent una prioritat les 
beques de menjador i llibres? És veritat que durant el curs 2012-2013 no s’han 
convocat beques ni ajuts en l’educació infantil?  Seguidament, diu voler deixar 
constància que aquests ajuts en educació estaven pressupostats per l’anterior equip 
de govern.  Continua preguntant, si han tingut en consideració la previsió de la 
Generalitat de no donar cap ajut en ensenyament obligatori pel proper curs?  Que farà 
l’ajuntament al respecte? 
 
17.- El Sr. Baraza pregunta: La pujada de 75.000€ en matèria de benestar social, vol 
saber si el desglossament pertany a 7.000€ pendents de donació de Càrites, 41.000 € 
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en ampliació del conveni amb el Consell Comarcal  en augment de persones adscrit a 
Benestar Social, 20.000 € en projectes d’integració social, 10.000 € en pujada real 
d’ajuts als vilatans de Cubelles necessitats i 3.000 € en augment per a les activitats per 
a la gent gran.  Poden confirmar si realment els diners destinats als vilatans de 
Cubelles en concepte d’ajut són de 10.000 €, tot  tenint en compte que s’han baixat de 
9.000€  a 6.000€ en ajuts de beques extraescolars? 
 
18.- El Sr. Baraza pregunta: Quan faran efectiva la donació o subvenció a Càritas de 
7.000 €? 
 
19.- El Sr. Baraza pregunta: en referència a les inversions realitzades al gimnàs de 
l’escola Charlie Rivel o la Sala Sociocultural, quan està previst executar la inversió que 
permetrà que aquesta sala sigui efectiva i útil per a totes les finalitats previstes? Quan 
instal·laran l’aire condicionat? Quan està previst equipar la Sala per poder 
desenvolupar activitats esportives i culturals? 
 
20.- El Sr. Baraza pregunta: En què pensen destinar els 5.000€ previstos en la partida 
pressupostària en matèria d’habitatge? 
 
21.- El Sr. Baraza pregunta: En referència al Pla d’Accessibilitat, què faran amb la 
partida de 10.000€, una partida molt petita, quan era una prioritat de tots els membres 
del consistori? 
 
22.- El Sr. Baraza pregunta: Ja tenen el comprador del terreny de la Biblioteca? Si es 
que no, com està previst iniciar el procediment d’oferta i adjudicació del terreny? 
 
23.- El Sr. Baraza pregunta a la Sra. Miquel: És veritat que la figura de cap de 
contractació, a l’inici de la legislatura depenia del regidor d’Hisenda directament i 
mitjançant Decret d’alcaldia es va determinar que havia de dependre de la Sra. 
Interventora, i per tant, eliminar el plus per realitzar tasques de superior categoria?  És 
veritat que aquesta figura ha tornat a dependre del regidor d’Hisenda i per tant 
assignar novament el plus per realitzar tasques de superior categoria?  Aquest fet ha 
estat com a condició de pacte amb els nous membres que ara formen el Govern i per 
tant, continuar com alcaldessa? 
 
24.- El Sr. Baraza pregunta: Què passa amb la Policia Local? Com és que s’estan 
manifestant? Quan pensa donar solució al col·lectiu de la Policia Local? Quan 
reconeixerà la tasca tan important que realitzen al municipi? Quan deixarà de fer de 
gerent amb la plantilla de l’Ajuntament? 
 
Es reparteixen les respostes formulades al ple passat, i a petició de diversos 
ciutadans, la Sra. Alcaldessa procedeix a la lectura de quatre de les preguntes 
formulades al ple del dia 21 de maig. 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Pineda. 
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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? 
Per aquest any ja es va preveure que el procediment per l’atorgament de subvencions 2013 es 

realitzaria mitjançant concurrència competitiva. 

A tal efecte, ja estan aprovades definitivament les bases específiques que regiran el 

procediment, amb el que totes les entitats que ja havien presentat les seves sol·licituds hauran 

d’esmenar-les, completar i/o adequar-les als requisits establerts a les esmentades bases amb el 

model de sol·licitud corresponent. 

Posteriorment hi haurà la valoració de les sol·licituds per part dels tribunals avaluadors de 

cada àmbit on es determinarà la subvenció a atorgar. 

 

2.- La Sra. Fonoll pregunta: quan faran la replantació de l’arbrat del municipi, 

especialment al Pg. Narcís Bardají i al Pg. Fluvial? 
A petició de l’ex-regidor de Medi Ambient, Sr. Josep Maria Hugué, es va sol·licitar que la 

partida que disposava l'empresa que fa el manteniment, destinada a la reposició del arbrat, 

s'acumulés tota per a grans actuacions. Aquesta partida ja està exhaurida per la qual cosa la 

reposició es durà a terme quan es disposi de nova partida. 

 

3.-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? 
No hi ha cost per l'Ajuntament ja que és SOREA qui realitza aquest treballs els quals estan 

inclosos dins el contracte. 

El responsable de buidar-ho és SOREA. 

 

4.-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? 
Ni l’Alcaldessa ni  cap regidor/a de l’equip de govern disposa de targetes de crèdit ni de dèbit 

de l’Ajuntament. Exactament igual que quan vostès van estar a govern. 

 

En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Pineda 
 
El Sr. Alamán comenta que aquest fet quedarà legitimat i implantat com un bon 
exemple, i que a partir d’ara es podrà llegir les respostes formulades en plens anteriors 
i que s’està integrant un nou ROM. 
 
La Sra. Alcaldessa diu que es pot posar en funcionament en el nou Reglament 
d’Organització Municipal i poder-les llegir totes les preguntes i respostes. 
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Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal d’UC-RCat 

en el Ple ordinari del 21 de maig de 2013 

 

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? 
Per aquest any ja es va preveure que el procediment per l’atorgament de subvencions 

2013 es realitzaria mitjançant concurrència competitiva. 

A tal efecte, ja estan aprovades definitivament les bases específiques que regiran el 

procediment, amb el que totes les entitats que ja havien presentat les seves sol·licituds 

hauran d’esmenar-les, completar i/o adequar-les als requisits establerts a les 

esmentades bases amb el model de sol·licitud corresponent. 

Posteriorment hi haurà la valoració de les sol·licituds per part dels tribunals 

avaluadors de cada àmbit on es determinarà la subvenció a atorgar. 

 

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? 
Pel que fa el Decret 283/2013 de 17 d’abril el motiu és el següent: retorn de la factura 

per error en l’import unitari dels menús segons contracte aprovat per la Junta de 

Govern de 27 de febrer de 2013. Facturen un import superior (informe del TAE de la 

Intervenció Municipal número 5/2013, de 17 d’abril). 

Pel que fa el Decret 284/2013 de 17 d’abril el motiu és el següent: retorn de la factura 

per error en l’import unitari dels menús segons contracte aprovat per la Junta de 

Govern de 27 de febrer de 2013. Facturen un import superior (informe del TAE de la 

Intervenció Municipal número 8/2013, de 17 d’abril). 

Pel que fa el Decret 299/2013 de 19 d’abril els motius són els següents: retorn de la 

factura per error en l’import unitari dels menús segons contracte aprovat per la Junta 

de Govern de 27 de febrer de 2013. Facturen un import superior. I, a més a més, per 

identificador fiscal diferent al del contracte (informe del TAE de la Intervenció 

Municipal número 9/2013, de 19 d’abril). 

En aquest últim (identificador fiscal) cal que l’empresa presenti per registre d’entrada 

la notificació del canvi de les dades fiscals i tramitar l’expedient corresponent. 

 

3. La Sra. Fonoll pregunta: quan faran la replantació de l’arbrat del municipi, 

especialment al Pg. Narcís Bardají i al Pg. Fluvial? 
A petició de l’ex-regidor de Medi Ambient, Sr. Josep Maria Hugué, es va sol·licitar que 

la partida que disposava l'empresa que fa el manteniment, destinada a la reposició del 

arbrat, s'acumulés tota per a grans actuacions. Aquesta partida ja està exhaurida per la 

qual cosa la reposició es durà a terme quan es disposi de nova partida. 

 

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? 
No hi ha cost per l'Ajuntament ja que és SOREA qui realitza aquest treballs els quals 

estan inclosos dins el contracte. 
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El responsable de buidar-ho és SOREA. 

 

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? 
Ni l’Alcaldessa ni  cap regidor/a de l’equip de govern disposa de targetes de crèdit ni 

de dèbit de l’Ajuntament. Exactament igual que quan vostès van estar a govern. 

 

Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal del PPC en el Ple 

ordinari del 21 de maig de 2013 
 

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? 
Aquestes taules passen a formar part del material que disposa l'Ajuntament en 

substitució dels taulons que es feien servir en els actes municipals. 

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.  
Tot i que no és una pregunta, hem procedit a comunicar-ho al propietari del solar. 

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


