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EXTRACTE DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE 16 DE JULIOL 
DE 2013, ADAPTADA A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 DE DESEMBRE, DE 
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD) 
 
A Cubelles, el dia 16 de juliol 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  7/13 
                                                                                                        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 18 DE JUNY DE 2013 
 
El Sr. Ardila manifesta que a la pàgina 2 de l’acta posa “l’anterior Regidor 
d’Ensenyament” (en referència a ell) i demana que es corregeixi perquè ell va ser 
Regidor de Benestar Social, no d’Ensenyament. 

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 següents Decrets de l’Alcaldia núm. 465 a 539 de l’exercici 2013 de la 
legislatura 2011-2015 
 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats.  
 
4.- DONAR COMPTE DELS TEMES DE PERSONAL 
 
De conformitat amb allò que disposa l’article 21.1 h) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local, i l’article 291 del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril pel qual s’aprova la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, es 
dóna compte al Ple de l’adopció dels Decrets núm. 459/2013, 509/2013 i 504/2013 
pels quals es resol temes de personal.  
 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats.  
 
III. PART RESOLUTIVA 
 
ALCALDIA/PRESIDÈNCIA  
 
5.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA CESSIÓ GRATUÏTA D’UN VEHICLE A 
FAVOR DE L’ENTITAT GRUP DE RISCOS CUBELLES  
 
Per Decret d’Alcaldia 258/2013, d’11 d’abril, es resol declarar bé no utilitzable el 
vehicle marca Suzuki Samurai, matrícula 9127BMH, adquirit per compra l’1 de gener 
de 2003, adscrit al servei de Medi Ambient.  
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Vist que, d’altra banda, el Decret de l’Alcaldia 645/2012, de 24 d’octubre, acorda que, 
un cop declarat aquest bé com a no utilitzable, s’incoï expedient per a la cessió 
gratuïta del vehicle a l’entitat Grup de Riscos Cubelles; 
 
Vist que s’ha emès i consten a l’expedient l’informe tècnic 35/2013, de 12 d’abril, que 
acredita les circumstàncies que justifiquen que el bé esmentat compleix els requisits 
legals per poder ser cedit a l’Entitat Grup de Riscos Cubelles i que la finalitat de la 
cessió es fa en benefici de la població de l’ens local i en cap cas aquesta finalitat es 
podria assolir amb l’estructura i mitjans dels quals disposa l’Ajuntament; i també 
l’informe jurídic 2/2013, de 24 de gener, que determina el procediment i la legalitat de 
la cessió gratuïta de béns a favor d’entitats privades sense ànim de lucre que els vagin 
a destinar a fins d’utilitat pública o d’interès social sempre que es compleixin o 
contribueixin al compliment d’interessos de caràcter local de conformitat amb l’article 
211 del TRLMRLC; 
 
Atès que el Grup de Riscos Cubelles és un entitat legalment constituïda, la qual està 
inscrita al registre municipal d’entitats amb el núm. 39 i al registre d’associacions 
d’àmbit supramunicipal amb el núm. 28220/B i que d’acord amb    a l’article 2 dels seus 
estatuts les finalitats de l’associació són: defensa del medi ambient i natura de la 
comarca del Garraf, col·laboració amb organismes oficials en cas de risc i 
d’emergències, vigilància i protecció dels boscos per la prevenció i extinció d’incendis, 
entre d’altres. També es diu que: queda exclòs tot ànim de lucre.  
 
Atès l’informe emès pel director general d’Administració Local del Departament de 
Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, de 28 de maig de 
2013; 
 
Atès que aquest expedient, amb caràcter previ a l’adopció de l’acord de cessió, ha 
estat exposat al públic per termini de 30 dies al tauler d’edictes de l’Ajuntament i al 
BOPB de 27 de maig de 2013, sense que contra aquest s’hagi interposat cap 
al·legació ni reclamació, segons s’acredita mitjançant certificat de l’exposició pública 
que consta a l’expedient;  
 
Atès l’informe de secretària núm.  10/2013, de 3 de juliol;  
 
Atès l’informe núm. 35/2013, de 4 de juliol, emès per l’enginyer municipal quant a la 
valoració del vehicle; 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 9 de juliol de 2013. 
 
Atès el que disposa l’article 47.2.ñ) de la LRBL, 214.2 del TRLMRLC i 49.2 del RPEL;  
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS  
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Primer.- Cedir amb caràcter gratuït i permanent a l’entitat sense ànim de lucre Grup de 
Riscos Cubelles la plena propietat del vehicle marca Suzuki Samurai, matrícula 
9127BMH, per destinar-lo als fins propis de l’esmentada societat, els qual queden 
recollits a l’article 2 dels seus estatuts: defensa del medi ambient i natura de la 
comarca del Garraf, col·laboració amb organismes oficials en cas de risc i 
d’emergències, vigilància i protecció dels boscos per la prevenció i extinció d’incendis. 
 
Segon.- Fixar en 5 anys el termini màxim per al compliment de les finalitats de la 
cessió i en 30 anys el termini mínim durant el qual s’ha de mantenir l’ús del bé per les 
finalitats objecte de la cessió.   
 
Tercer.- Disposar que, d’acord amb l’article 50 del Reglament de patrimoni dels ens 
locals, si el bé cedit no es destina a l’ús previst, o deixa d’estar afectat al mateix fi en 
els terminis fixats, revertirà automàticament de ple dret en el patrimoni d’aquest 
Ajuntament, el qual té dret a rebre, si s’escau, el valor dels danys i els perjudicis 
causats i el del detriment experimentat pel bé.    
 
Quart.- Facultar l’alcaldessa a signar tos els documents públics i privats necessaris 
per executar els acords anteriors. 
 
Cinquè.- Notificar-ho als interessats i comunicar-ho al Departament Municipal de Medi 
Ambient, al cap dels Serveis Tècnics, a la Intervenció Municipal i als Serveis Generals. 
 
El Sr. Lleó explica la proposta 
 
El Sr. Alamán diu que estan d’acord en l’atorgament de les subvencions a través de la 
concurrència competitiva. 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per la unanimitat dels membres de la 
corporació. 
 
6.- DONAR COMPTE AL PLE DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA  DEL REGLAMENT 
REGULADOR DE L’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CONSELL DE LES 
DONES DE CUBELLES 
 
El Ple municipal, reunit en sessió ordinària el 16 d’abril de 2013, va aprovar inicialment 
el Reglament regulador de l’organització i funcionament del Consell de les Dones de 
Cubelles. 
 
L’esmentat acord es va sotmetre a informació pública per un termini de 30 dies, 
mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 6 de maig 
de 2013 i al tauler d’edictes del la Corporació i  un cop finalitzat el termini d’ exposició 
pública  no consta la presentació de cap recurs i/o al·legació. 
 
Per aquests motius, es dóna compte al Ple de l’aprovació definitiva del Reglament 
regulador de l’organització i funcionament del Consell de les Dones de Cubelles. 
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Els membres del Ple municipal en resten assabentats.  
 
7.- DONAR COMPTE AL PLE DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA  DE L’ ORDENANÇA 
REGULADORA DE L’ÚS PRIVATIU DELS LOCALS, DEPENDÈNCIES I ESPAIS 
OBERTS MUNICIPALS I CESSIÓ DE MATERIAL DE L’AJUNTAMENT DE 
CUBELLES 
 
El Ple municipal, reunit en sessió ordinària el 16 d’abril de 2013, va aprovar inicialment 
l’Ordenança reguladora de l’ús privatiu dels ens locals, dependències i espais oberts 
municipals i cessió de material de l’Ajuntament de Cubelles.  
 
L’ esmentat acord es va sotmetre a informació pública per un termini de 30 dies, 
mitjançant anunci, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 7 de maig de 
2013, i al tauler d’ edictes del la Corporació i  un cop finalitzat el termini d’ exposició 
pública  no consta la presentació de cap recurs i/o al·legació. 
 
Per aquests motius, es dóna compte al Ple de l’aprovació definitiva de l’Ordenança 
reguladora de l’ús privatiu els locals, dependències i espais oberts municipals i cessió 
de material de l’Ajuntament de Cubelles. 
 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats.  
 
REGIDORIA DE DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I TURISME 
 
8.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA DESIGNACIÓ DE LES DUES FESTES 

LOCALS PER A L’ANY 2014 

 

Atès que l’art. 37.2 de l’Estatut dels Treballadors indica que de les catorze festes 
laborals, dues seran locals i per Decret 177/1980, de 3 d’octubre de la Generalitat de 
Catalunya s’estableix que les dues festes locals seran fixades per Ordre del Conseller 
d’Empresa i Ocupació, a proposta del municipis respectius; 
 
Atès que a més de les esmentades festes laborals fixades a Catalunya durant l’any 
2014, seran fixades per mitjà d’una Ordre del Conseller d’Empresa i Ocupació, dues 
festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels respectius municipis; 
 
Atès que el present acord s’ha d’adoptar segons allò que preveu l’article 46 del Reial 
Decret 2001/83 de 28 de juliol; 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 9 de juliol de 2013. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent: 
 
ACORDS 

 
Primer.- Fixar les festes de caràcter local per a l’any 2014 al municipi de Cubelles, 
següents: 
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 Dia 30 de juliol (dimecres) – Festa dels Sants Patrons (Festa Major Petita). 

 Dia 16 d’agost  (dissabte)  – L’endemà de la Mare de Deu patrona de la Festa 
Major de Cubelles. 

 
Segon.- Notificar aquest acord al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat 
de Catalunya i comunicar-ho a l’Oficina de Participació i Informació Ciutadana, a la 
Regidoria de Comunicació i a la Regidoria de Dinamització Econòmica i Turisme. 
 
La Sra. Martínez explica la proposta 
 
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  
 
No n’hi ha 
 
11.- ALTRES MOCIONS 
 
No n’hi ha 
 
12.- PRECS I PREGUNTES 
 
Precs  del grup municipal del PPC 

 

1.- La Sra. Navarrete, en relació al problema amb la Policia Local, vol saber en quin 

punt estan les negociacions.  

 

L’Alcaldessa respon que s’està negociant i que encara no hi ha res tancat. 

 

2.- La Sra. Navarrete pregunta què passa amb la catalogació parcial. 

 

L’Alcaldessa respon que ho formuli a l’apartat de preguntes. 

 

Precs del grup municipal d’UC- Reagrupament 
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1.- El Sr. Hugué prega, a petició d’alguns ciutadans, poder tenir la possibilitat i el dret 

de llegir les respostes a les preguntes dels Plens i demana les del Ple anterior per a 

poder llegir les que interessin com a grup. 

 

L’Alcaldessa comenta que a la Junta de Portaveus es pot decidir llegir totes les 

preguntes i respostes al Ple. 

 

El Sr. Baraza pregunta per què les va llegir l´Alcaldessa l’últim ple. 

 

L’Alcaldessa respon que consta en acta 

 

2.- El Sr. Baraza demana a la regidora d´Ensenyament la possibilitat que el grup 

d´UC-Reagrupament col·labori amb el tema de les llars d’infants i per aquest motiu 

prega que es convoqui una reunió i que es compti amb la seva opinió per a decidir, 

conjuntament, la forma de procedir amb aquest tema. 

 

Preguntes del grup municipal del PPC 

 
1.- La Sra. Boza pregunta: Quin import s’ha previst per a la posada en marxa del Pla 
Estratègic Penedès Marítim? Quin import s’ha gastat ja? Quant al Pla Estratègic de la 
Diputació de Barcelona per a unificar totes les marques sota la marca “Costa 
Barcelona”, pregunta: han consultat amb experts la conveniència d’aquest canvi? Si és 
així, ens poden dir el nom d´aquests experts? S’han mantingut converses amb 
responsables dels Ajuntaments de Vilanova i Sitges per què es sumin a la iniciativa? I, 
en cas que no assumeixin l’import, està previst seguir amb el Pla, assumint tot el cost  
Cunit i Cubelles? 
 
2.- La Sra. Navarrete pregunta: està previst senyalitzar les sortides per a motos 
aquàtiques a la zona del Club Marítim?. 
 
3.- La Sra. Navarrete pregunta: quin és l’import de les taxacions pericials de la finca 
de Les Salines?. 
 
4.- La Sra. Navarrete pregunta: ens poden enviar la relació de les comunicacions 
realitzades als veïns, en relació a la neteja de les zones verdes?. 
 
5.- La Sra. Navarrete pregunta: ens poden enviar la relació de les comunicacions 
realitzades als veïns, en relació als guals?. 
 
6.- La Sra. Navarrete comenta, en relació als projectes d’iniciativa empresarial, que hi 
havia un projecte per a la construcció i explotació d´un Mercat “de Abastos” que 
originava 60 llocs de treball i pregunta: s’ha fet alguna cosa? Afegeix que no pot 
deixar-se de banda aquesta iniciativa que genera llocs de treball. 
 



                                                                                                              Exp. 1.2.1.1  7/13 
                                                                                                        Legislatura 2011-2015 
 

 

8 
 

Seguidament, felicita el govern per la posada en marxa del tren turístic i recorda que 
aquest tema va ser iniciat per l’anterior govern, i  diu esperar que el nou govern tingui 
iniciatives pròpies. 
 
7.- La Sra. Navarrete pregunta: s’aprovarà la catalogació parcial de la policia local? 
 
Preguntes del grup municipal d’UC- Reagrupament 

 
1.- La Sra. Fonoll comenta que han rebut queixes de veïns de la Plaça Martí i Pol, de 
La Mota de Sant Pere, per les molèsties que els causen les autocaravanes, que hi fan 
acampada lliure, i que això provoca soroll i manca d’higiene; per aquest motiu 
pregunta: pensen prendre alguna mesura per a eliminar aquest problema?  
 
2.- La Sra. Fonoll diu que han observat que el tractor que fa la neteja de les platges 
comença la seva tasca a la zona de La Mota i Clot del Bassó a les vuit de la tarda, 
hora en què la platja encara està atapeïda de gent i amb la particularitat de que porta 
la fresa aixecada per la qual cosa, diu, ni remena la sorra ni la neteja sinó que només 
la planxa; que després de la revetlla de St. Joan el que es va fer va ser tapar les restes 
de fustes i carbó amb la sorra fins que se’ls va cridar l’atenció al cap d’uns dies; per tot 
això, pregunta: s’han adonat d’aquestes feines mal fetes? Es compleixen les pliques? 
Pensen posar-hi remei? 
 
3.- La Sra. Fonoll pregunta: per què no s’han col·locat els seients al costat de les 
dutxes de la platja Llarga? 
 
4.- La Sra. Fonoll, quant al sistema d’eliminació de les males herbes al municipi, 
comenta que han rebut queixes donat que sulfaten amb productes molt tòxics en 
moments de molta afluència de gent i per això demanen que es canviï l’hora de fer-ho. 
 
5.- La Sra. Fonoll pregunta: es pensa fer la catalogació parcial de la policia local i la 
resta de treballadors? 
 
6.- El Sr. Baraza, en relació al conveni de cessió de les aules de l’IES, pregunta: és 
cert que aquest conveni no es va aprovar fins la Junta de Govern del 29 de març del 
2013? És cert que no es va signar fins el dia 11 d’abril del 2013? Quins són els motius 
per no haver-lo aprovat amb anterioritat? S’ha fet ús, per part de l’Ajuntament, d’aquest 
conveni? En cas afirmatiu: quines activitats s’han dut a terme? Es mantindrà aquest 
conveni amb el nou equip directiu? Si és així: en quins termes? Quines accions 
formatives es pensen dur a terme durant el curs 2013-2014? 
 
7.- El Sr. Baraza pregunta: està previst per al proper curs dur a terme l’activitat de 
preparació per als exàmens de cicle formatiu de grau mig? S’han tirat endavant les 
accions per a poder dur a terme la preparació per als exàmens d’accés a cicle formatiu 
de grau superior per al proper curs? S’ha demanat alguna subvenció al respecte? 
Comenta que quan ell era regidor ho tenia aparaulat amb la Diputació de Barcelona. 
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9.- El Sr. Baraza diu que s’han assabentat, a través de Ràdio Cubelles, que el proper 
curs no es tirarà endavant el Cicle formatiu de grau superior en eficiència energètica i 
pregunta: quines són les dades de preinscripció d’aquest cicle formatiu? Quina 
campanya de difusió s’ha fet des de l’Ajuntament per tal de fer arribar aquesta 
alternativa formativa als instituts de les comarques de l’Alt i el Baix Penedès? S’ha fet 
alguna altra activitat promocional en altres instituts que es considerin rellevants? Per 
què Cubelles no va participar en la “zona E” organitzada per Vilanova i la Geltrú? 
Considera la Sra. Romero que des de les regidories s’ha fet tot el possible per què 
aquest cicle formatiu de grau superior tiri endavant? 
 
10.- El Sr. Baraza diu que la Sra. Romero va donar suport el nou equip directiu de 
l’IES Cubelles i que el director ja ha fet públic que no compta amb els projectes PROA 
i ONADA per al proper curs i pregunta a la Sra. Romero: quan vostè era Alcaldessa, el 
projecte ONADA tenia el mateix enfocament que se li va donar quan ell mateix va ser 
regidor d’Ensenyament? En cas negatiu: en què consistia aquest projecte amb 
anterioritat? Quines accions té previstes la Sra. Romero per a subsanar la mancança 
de l’ajut de la Generalitat per al projecte PROA? Quants estudiants van participar en 
els projectes PROA i ONADA durant el curs 2012-2013? Quins han estat els resultats?  
Coneix els resultats de les P.A.U del nostre municipi? 
 
11.- El Sr. Baraza diu que l’Alcaldessa ha afirmat que ella llegeix respostes  perquè li 
pregunten els ciutadans i que UC- Reagrupament no pot fer el mateix i per aquest 
motiu li pregunta si té el mateix respecte per tots els vilatans d’aquest municipi ja que 
al seu grup, diu, també hi ha ciutadans que els han demanat la lectura de certes 
respostes. 
 
L’Alcaldessa diu que tot això ja es tractarà amb el Reglament Orgànic Municipal, que 
ja està entregat. 
 
El Sr. Alamán fa constar el seu suport al portaveu d’UC- Reagrupament i diu que 
l’Alcaldessa no es pot remetre ara al ROM quan ella mateixa va procedir a la lectura 
de respostes al Ple anterior. 
 

 
Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal del PPC 

en el Ple ordinari del 18 de juny de 2013 
 

1. La Sra. Navarrete, pregunta: per quin motiu s’ha eliminat del jurat al membre 

de l’oposició al tribunal qualificador dels “Premis Cubelles Participa”? 

 
En relació als Premis Cubelles Participa, el Sr. Grau explica 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. 
 

2. La Sra. Navarrete pregunta: s’ha renovat el contracte de subministrament de 

benzina? Si és així, quina és l’empresa subministradora?  
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No. 
 

3. La Sra. Navarrete pregunta: ens poden passar una relació des del mes de 

gener de les obres menors?  

 

Exp. 001/2013 Exp. 027/2013 Exp. 052/2013 

Exp. 002/2013 Exp. 028/2013 Exp. 053/2013 

Exp. 003/2013 Exp. 029/2013 Exp. 054/2013 

Exp. 004/2013 Exp. 030/2013 Exp. 055/2013 

Exp. 005/2013 Exp. 031/2013 Exp. 056/2013 

Exp. 006/2013 Exp. 032/2013 Exp. 057/2013 

Exp. 007/2013 Exp. 033/2013 Exp. 058/2013 

Exp. 008/2013 Exp. 034/2013 Exp. 059/2013 

Exp. 009/2013 Exp. 035/2013 Exp. 060/2013 

Exp. 010/2013 Exp. 036/2013 Exp. 061/2013 

Exp. 011/2013 Exp. 037/2013 Exp. 062/2013 

Exp. 012/2013 Exp. 038/2013 Exp. 063/2013 

Exp. 014/2013 Exp. 039/2013 Exp. 064/2013 

Exp. 015/2013 Exp. 040/2013 Exp. 065/2013 

Exp. 016/2013 Exp. 041/2013 Exp. 066/2013 

Exp. 017/2013 Exp. 042/2013 Exp. 067/2013 

Exp. 018/2013 Exp. 043/2013 Exp. 068/2013 

Exp. 019/2013 Exp. 044/2013 Exp. 069/2013 

Exp. 020/2013 Exp. 045/2013 Exp. 070/2013 

Exp. 021/2013 Exp. 046/2013 Exp. 071/2013 

Exp. 022/2013 Exp. 047/2013 Exp. 072/2013 

Exp. 023/2013 Exp. 048/2013 Exp. 073/2013 

Exp. 024/2013 Exp. 049/2013 Exp. 074/2013 

Exp. 025/2013 Exp. 050/2013 Exp. 075/2013 

Exp. 026/2013 Exp. 051/2013 Exp. 076/2013 

 

4. La Sra. Navarrete pregunta: ens poden explicar el decret 448/2013? Ens 

poden donar còpia d’aquest decret? A què correspon aquesta despesa?  

 
El decret 448/2013 és la declaració de prestació de serveis per un import de 
107,35€ de la Sra. Noemi Cuadra. 
Sí, us donarem còpia del decret una vegada ho hàgiu demanat per instància. 
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La despesa correspon a la prestació dels serveis que la regidora ha fet per 
motiu de la responsabilitat del seu càrrec fora de Cubelles. 

 
5. La Sra. Navarrete sol·licita que se li lliuri 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?  

 
Doncs resta pendent que especifiqui i/o concreti quines actes necessita i de 

quins òrgans col·legiats. 

 

6. La Sra. Navarrete pregunta: Per a quan està previst el ROM?  

 
S’ha lliurat una còpia íntegra del darrer esborrany a tots els grups municipals. 

La voluntat és aconseguir el consens necessari per aprovar el ROM abans que 

finalitzi aquest any 2013. 

 

7. La Sra. Navarrete pregunta: Quan podran disposar els regidor de l’oposició de 

la informació dels treballs realitzat per l’equip de Govern en els òrgans 

col·legiats?  

 
No hi ha cap problema per a les Àrees de fer-li arribar les actes sobre els 
temes que vostè sol·liciti per desenvolupar les seves tasques com a membre 
de l’Ajuntament. 

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

en el Ple ordinari del 18 de juny de 2013 
 

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?  

 
En Junta de Govern del passat 26 de juny es va declarar  deserta la licitació 

per la concessió d’ús privatiu d’una part del domini públic del camp de futbol 

municipal per a la instal·lació d’una guingueta que doni servei de bar a les 

persones usuàries de la instal·lació, al no haver-ser presentat cap interessat.  

2. La Sra. Fonoll pregunta: És cert que aquest any els ciutadans del municipi no 

podran gaudir de la revetlla de Sant Joan després de l’encesa de la foguera 

amb la flama del Canigó? No hi haurà revetlla popular aquest any? Donat que 
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no és un problema econòmic ja que no suposa cap cost per a l’Ajuntament i 

aquest està sanejat, volen saber el motiu pel qual no es fa.  

 
No, enguany no s’ha fet revetlla de Sant Joan pagada amb diners públics. Sí 
s’han organitzat des de diferents entitats, barris i restauradors, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament, en la cessió del material. 
El pressupost de Cultura ha minvat, com en gairebé tots els ajuntaments, i per 
tant des de la regidoria de Cultura, amb el criteri polític i  tècnic s’ha volgut 
prioritzar la despesa en els actes de la Festa Major petita i la Festa Major, que 
són les festes que gaudeix i participa més gent. 
El fet que el nostre Ajuntament estigui o no sanejat no té res a veure amb la 
organització d’aquest acte. 
Així mateix, us fem saber que hem rebut escrit amb registre d’entrada núm. 
2013/7549 de data 8 de juliol de l’AAVV La Mota de Sant Pere-Clot del Bassó i 
Les Salines conjuntament amb els comerciants dels locals de la Mota en 
agraïment a l’Ajuntament de Cubelles i a tots/es els tècnics responsables per 
l’atenció i el suport facilitat per a la celebració de la revetlla popular en els seus 
locals. 
 

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?  

 
Ja està fet. 

 
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 

als ciutadans que viuen tot l’any a Cubelles?  

 
La mesura la van establir des del Servei Territorial de Carreteres de Barcelona, 
tenint en compte les característiques de la carretera i sota el seu criteri 
professional. Es van comprometre a realitzar un seguiment del funcionament 
del semàfor amb les noves fases per tal de poder contrastar la seva eficàcia o 
corregir els possibles desviaments que sorgissin. 
Cal tenir en compte que el que per uns pot ser perjudicial per altres pot ser 
beneficiós i cal sospesar-ho de forma conjunta, ja que el fet de reduir les cues a 
la carretera fa també, que es redueixin els vehicles que intenten fer drecera per 
les vies interurbanes del municipi i tot i augmentar el temps d'espera als passos 
dels cotxes per creuar la carretera, cal incidir en el fet de que és possible 
creuar-la per sota al costat del riu o en l'altre extrem a través de la rotonda. 
No obstant ens hem posat en contacte amb el Servei Territorial de Carreteres 
de Barcelona per tal de fer la valoració del funcionament d'aquestes setmanes 
que porta actiu. 
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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?  

 
Des del departament de Protocol es va enviar un primer programa de la Festa 
de la Bicicleta que no incloïa la inauguració del Parc saludable. A darrera hora, 
però, es va decidir realitzar una inauguració, perquè en un principi es parlava 
de posar-lo únicament en funcionament, Així, es va enviar una nova invitació 
però, per una errada únicament atribuïble al mateix departament, només es va 
remetre als membres del Govern. Els/les regidors/es de Govern desconeixen 
que només se’ls havia enviat a ells perquè tots els enviaments del Departament 
de Protocol es fan amb correu ocult, d’acord amb les recomanacions de la 
LOPD. 
No es va enviar a cap associació una invitació formal.  
 

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.  

 
La paraula “incompetència” que vostè diu, possiblement se l'hauria d'aplicar a 
vostè mateix, ja que en el mes de desembre del 2011 passa per Junta de 
Govern Local  el contracte menor de subministrament per l'adquisició de cinc 
desfibril·ladors externs semiautomàtics per import de 7.500€, sabent de 
primera mà, que no hi havia personal acreditat per utilitzar-los ni partida 
pressupostària per pagar aquesta formació. En l'expedient no consta cap 
projecte fet per a  la ubicació d'aquests DEAS. 
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El 4 de gener arriben a l'Ajuntament els DEAS i estan a les oficines dels STM  9 
mesos, durant els quals vostè era el responsable de la regidoria de Sanitat, 
sense fer res. 
En l'actualitat la regidoria ha cedit dos desfibril·ladors, ubicats al poliesportiu 
municipal i la formació ja està prevista. 

 
8. El Sr. Baraza pregunta: Tenen intenció els membres del Govern de respondre 

les seves preguntes o ho faran per escrit?  

 
Una pregunta es mereix sempre una resposta. 
 

9. 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? 

 
 Les dades de matriculació sí que les tenim. A la llar d’infants La Draga s’han 
matriculat 110 infants i a la llar d’infants L’Estel 43 infants 
Les dues llars d’infants es mantindran obertes aquest proper curs 2013-2014 
 

10. 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 minimitzar el suport econòmic?  

 
Les accions que s’estan portant a terme son estudis de despeses per part de la 
regidoria d’Hisenda tenint en compte la davallada d’alumnes i d’altres variants 
que influeixen en les despeses. 
La decisió que es prendrà és amb el suport de tot el Govern municipal. 

 
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?  

 
Les percepcions salarials dels llocs de treball estan regulades legalment. Cada 
lloc de treball porta associades unes retribucions fixes (sou base i triennis) i 
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unes que poden variar (complement de destí i complement específic en el seu 
cas). 

 
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 aquest informe?  En cas d’existir, en 

quina data va ser emès pel cap dels Serveis Tècnics?  

 
El Cap dels SSTT emet informe núm. 51/2013, de 27 de juny, on assenyala 
que ha donat la seva conformitat al trasllat del tècnic municipal, sempre que se 
li mantinguessin determinades tasques, i que no va emetre informe perquè el 
tema l´havia tractat de forma verbal en diverses reunions amb la regidora 
d´Urbanisme i, posteriorment, amb l´Alcaldessa. 
 

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? Existeix ara mateix aquest 

informe?  

 
En data 21 de maig la tècnica de RRHH emet informe núm. 66/2013, en el que 
amplia el seu anterior núm. 61/2013, i on es justifica el compliment dels 
requeriments efectuats en l´informe de secretaria núm. 9/2013. 
L´informe de la tècnica de RRHH núm. 61/2013, en què es fonamenta la 
modificació de la RLLT, es recollia en la convocatòria, mentre que el posterior 
núm. 66/2013, d´ampliació del primer, estava recollit a l´expedient en el 
moment de celebració del Ple. 
 

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?  

 
Desprès de més d’un any exercint de regidor amb responsabilitat de Govern, 
es pressuposa un mínim coneixement sobre les relacions laborals possibles a 
l’administració, o si menys no, del propi personal de la casa i de les seves 
funcions. 
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El personal eventual, conegut popularment com “càrrecs de confiança”, es 
defineixen per l’Estatut Bàsic de l'Empleat Públic com aquella persona que 
mitjançant un nomenament lliure s'incorpora a l'Administració Pública en una 
relació de naturalesa administrativa, ocupant llocs de treball no reservats a 
funcionaris de carrera, exercint amb caràcter temporal i en favor de determinats 
òrgans o autoritats, funcions exclusivament qualificades de confiança o 
assessorament especial, sent cessada lliurement per l'autoritat que el va 
nomenar i en tot cas de forma automàtica quan es produeixi el cessament o 
expiri el mandat de l'autoritat a la qual presti seves funcions. 
El tècnic i funcionari de l’administració local (escala especial, grup A2) adscrit a 
la regidoria de Dinamització Econòmica i Turisme, al qual vostè es refereix, és 
el responsable des de fa més de 10 anys de temes d’activitats, ocupacions, 
ponència tècnica, plans d’usos de platges, tramitació d’ordenances, entre 
d’altres. Aquestes tasques, les continuarà desenvolupant i se li assignaran de 
noves. Per tant, per aquesta regidora, aquest treballador mereix de tota la 
confiança, d’igual manera que la mereixen tota la resta de treballadors i 
treballadores d’aquest Ajuntament, ocupin el càrrec que ocupin. Seria desitjable 
pensar que aquests mateixos treballadors i treballadores gaudeixen de la 
mateixa confiança per la seva part, amb independència de que vostè es trobi al 
Govern o a l’oposició. En cas contrari, seria difícil d’entendre o justificar 
determinats posicionaments polítics davant de fets anàlegs. En aquest cas, 
només cal recordar el canvi d’adscripció de la TAE de Serveis Tècnics a 
Serveis Generals a la plantilla 2012. 
Finalment, i en relació a les seves funcions, aquestes es troben definides en el 
document que es va adjuntar en la documentació del passat Ple ordinari del 
mes de maig. 

 
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 està 

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?  

 
S'ha fet una reunió amb els comerciants i amb l'associació AMICU i la 
Federació d’AAVV de Cubelles i s'ha acordat procedir a la retirada de les 
pilones a partir del 12 de setembre. La partida és la mateixa que la de les obres 
del nucli antic. Es trauran totes les pilones. Si finalment se’ns atorga  la 
subvenció demanada per a fer la resta de fases, no hi haurà pilones. 
El cost de substitució de les pilones el va assumir l’empresa adjudicatària de 
les obres. A les certificacions d’obra, que són pagaments a compte de la 
liquidació, ja no apareix aquest concepte. En qualsevol cas, en la liquidació de 
l’obra, que s’efectua un cop feta la recepció, és on es descriu amb detall totes 
les partides d’obra executada. En aquest document es podrà comprovar com 
no apareix aquest concepte. 
El contracte d’obra que s’executa correspon al que s’inclou al projecte i a les 
millores incloses en la licitació de l’obra, que és on s’inclogueren les pilones. 
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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?  

 
Referent a la pregunta del Sr. Baraza sobre les beques de llibres i menjador, 
cal aclarir que des de Benestar Social es convoquen beques per material 
escolar i llibres, exclusivament per a cicle infantil ( P3-P4-P5), la resta de 
beques per a cursos d’educació primària i demès ensenyament es poden 
sol·licitar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Fa 
dos anys es va optar per aquest criteri per tal de no duplicar beques i perquè si 
aquest recurs ja el donava la Generalitat no calia oferir-lo des de l’Ajuntament.  
L’any passat, curs 2011-2012, no es varen convocar les beques, per un tema 
de pressupost ja que es varen pagar amb pressupost 2012 les beques de l’any 
2011-2012 i es va esgotar pressupost.  
Aquest any està pendent de passar per la propera Junta de Govern les beques 
d’aquest any 2013-2014, i el període de sol·licitud, si s’aprova, seria del 16 al 
30 de setembre de 2013. ( Aquest expedient es troba a fiscalització). 

 
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 € 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?  

 
Referent al pressupost és cert que 7.006,05€ s’han contemplat com una 
subvenció nominativa a Càritas. Estem pendents de rebre la sol·licitud de 
subvenció per part de l’entitat per tal de tramitar-la. 
L’import augmentat en l’aplicació pressupostaria 60.231.46506 Consell 
Comarcal, ve donat per l’augment d’import del conveni, degut a un augment de 
jornada laboral d’una educadora que anteriorment estava a 23,50 hores i ha 
passat a jornada complerta 37,5h.  
En relació al projecte d’Integració Social, s’està portant a terme un projecte 
socioeducatiu per a adolescents amb l’empresa EINES, amb educadors de 
carrer, i per aquest motiu es veu augmentada la partida pressupostaria. 
Aquesta partida engloba: 
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60.231.226.31:                                                                     23.925,51€ 
 
Tallers en Família                                                     8.360,00 € 
Curs Abús Sexual Infantil                                         475,00 € 
Projecte Socioeducatiu Joves i Infants                 15,090,51€ 
 
Referent a l’aplicació pressupostaria 60.231.48912 Beques Extraescolars, és 
cert que hi ha hagut una rebaixa en la partida, ja que aquesta partida sempre 
havia estat prevista per beques i material escolar de tot l’ensenyament 
obligatori. Al modificar les bases nomes a educació infantil, lògicament, s’ha 
pogut disminuir l’import, import que està previst que cobreixi la totalitat de 
beques que es puguin atorgar.  
Per últim i referent a l’augment de l’aplicació de les ajudes socials s’ha 
augmentat en 12.000€ tot i que el import de pressupostat a l’any passat no va 
ser esgotat, per tant preveiem poder arribar a satisfer tots els ajuts socials amb 
l’import pressupostat.  
 

18. El Sr. Baraza pregunta: Quan faran efectiva la donació o subvenció a Càritas 

de 7.000 €?  

 
L’import destinat a Càritas va ser inclòs al Pressupost de la Corporació com a 
subvenció nominativa a favor de PARRÒQUIA DE CUBELLES en tant que es 
tracta de cabals públics que gestiona una entitat sense afany de lucre que 
tenen una finalitat concreta i serà fet efectiu, prèvia sol·licitud, un cop adoptats 
els actes administratius de concessió de la subvenció tan bon punt el 
representant de la Parròquia l’accepti.  
Com la resta de subvencions, per l’atorgament cal que l’entitat presenti la 
sol·licitud segons els models previstos en l’Ordenança General de Subvencions 
(OGS en endavant), sol·licitud que haurà de fer en funció de l’import que pugui 
gestionar acreditant-ne la destinació mitjançant factures.  
La justificació de la subvenció (que pot fer a posteriori) l’ha de fer acreditant 
també el pagament de les factures mitjançant els models corresponents i dins 
el termini previst a l’OGS (en aquest cas, com a molt tard el dia 31.01.14) i és 
un tràmit indispensable per a l’obtenció d’altres ajuts, encara que siguin per a 
diferents finalitats. 

 
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?  

El material esportiu i de so ja està comprat i durant aquest estiu estarà 
instal·lat, de fet ja han començat a fer-ho. L'aire condicionat s'instal·larà quan 
hagi partida per fer-ho. 
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20. El Sr. Baraza pregunta: En què pensen destinar els 5.000€ previstos en la 

partida pressupostària en matèria d’habitatge?  

 
Es fa un conveni amb el Consell Comarcal i els 5.000,00€ es destinaran a 
publicitar totes les cobertures que es donaran des del Consell Comarcal a la 
nostra població i als nostres vilatans. 

 
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?  

 
Es realitzaran les actuacions previstes a l'oficina de turisme de la platja, la 
policia local i la llar d'infants La Draga. 

 

22. El Sr. Baraza pregunta: Ja tenen el comprador del terreny de la Biblioteca? Si 

és que no, com està previst iniciar el procediment d’oferta i adjudicació del 

terreny?  

No. Tal i com marca la llei. 

 

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 a Alcaldessa? 

 
A principi de legislatura, el departament de contractació depenia de Secretaria i 
Serveis Generals, per Decret d’Alcaldia 171/2011 de 22 de febrer se li va posar 
un complement de productivitat per import de 450 € mensuals en assignació de 
funcions relacionades amb el pla de viabilitat pressupostaria. Per decret 
d’alcaldia 619/2011 de 29 de juny se li treu aquest complement de productivitat 
i es determina que deixa de prestar aquestes funcions. A la RTLL aprovada a 
desembre de 2012 el Departament de Contractació passa a dependre de la 
regidoria d’Hisenda Local, en dependència directa de la Interventora a través 
de la cap de Contractació. Per Decret d’Alcaldia 225/2013 de 25 de març 
modificat per Decret d’Alcaldia 238/2013 el departament de Contractació passa 
a dependre directament del regidor d’Hisenda Local en comptes de la 
interventora. Aquests canvis d’adscripció no han suposat modificació en les 
seves retribucions. 
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Aquest fet evidentment, no ha estat com a condició de pacte amb els nous 

membres que ara formen el Govern. 

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?  

 

El motiu pel qual un col·lectiu, grup o alguns funcionaris es manifesten no crec 
que correspongui respondre-ho a l'equip de Govern, en tot cas hauran de ser 
ells mateixos. 
Respecte a quan pensem donar solució al col·lectiu, si al que es refereix és a 
l’aplicació del Decret de l’augment de la jornada, com vostè bé sap, portem un 
any de negociacions amb dos governs diferents, s'han fet tres propostes 
diferents i en aquests moments estem a l’espera que cada funcionari doni 
resposta a com vol assumir l'augment de la jornada, així com s'ha fet amb la 
resta de treballadors i treballadores de l'Ajuntament. 
Reconeixem la importància de la tasca que realitzen els membres de la Policia 
Local cada vegada que fa falta i a fi de que sigui oficial hem aprovat un 
Reglament per tal de que així sigui reconegut. 
Desconec a què es refereix quan diu "fer de gerent" en cap cas, cap membre 
del Govern actual ho fa, ni té intenció de fer-ho, assumim les nostres facultats 
delegades per l’Alcaldia, que és el que ens pertoca fer segons el Decret de 
l’alcaldia núm. 34/2013. 
 

No havent-hi més assumptes per fer constar, l’ Alcaldessa presidenta aixeca la sessió, 
quan són les 20:45 hores. 


