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EXTRACTE DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE 17 DE 
SETEMBRE 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 17 de setembre 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  9/13 
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 16 DE JULIOL DE 2013 
 
Es sotmet l’Acta a votació i s’aprova per la unanimitat dels membres presents. 
 
1.2.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE DE LA SESSIÓ 
EXTRAORDINÀRIA I URGENT DE 2 D’AGOST DE 2013 
 
Es sotmet l’Acta a votació i s’aprova per la unanimitat dels membres presents. 
 
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. 540 a 708 de 2013 de la legislatura 2011-
2015 
 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats.  
 
En aquests moments s’incorporen a la sessió el Sr. Alamán i la Sra. Navarrete. 
 
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 de l’Alcaldia núm. 530/2013 i 548/2013, 
pels quals es resol temes de personal. 
 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats.  

 
III. PART RESOLUTIVA 
 
ALCALDIA/PRESIDÈNCIA  
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5.- RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DEL CONVENI COL·LECTIU 
DEL PERSONAL LABORAL DE L’AJUNTAMENT DE CUBELLES  
 
Atès que el dia 21 de desembre de 2009 es va ratificar pel Ple de la Corporació el 
Conveni Col·lectiu per al personal laboral i Pacte de Condicions per al personal 
funcionari, Acords que van entrar en vigor aquest dia i que, després dels tràmits 
oportuns, van ser publicats al BOP número 79 de 2 d’abril de 2010.  
 
Atès que ambdós textos de manera idèntica i reflectint el que deia l’article 24 de la Llei 
8/2006 de 5 de juliol de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del 
personal al servei de les administracions públiques de Catalunya, estableixen en 
l’article 48 el següent: 
 
“Article 48.- 
Reducció de jornada amb la totalitat de la retribució 
 
1. Els empleats/ades públics/ques gaudiran d'una reducció de com a màxim un terç de 
la jornada de treball amb la percepció del cent per cent de les retribucions per a tenir 
cura d’un fill o filla, sempre que no estiguin privades de la guarda legal d’aquest per 
resolució judicial i que l’altre progenitor o progenitora treballi. 
 
2. La reducció de jornada regulada per aquest article té una durada màxima d’un any a 
partir del finiment del permís per maternitat o de la setzena setmana posterior al part, 
l’adopció o l’acolliment. Si la persona beneficiària ha gaudit del permís de paternitat, la 
durada de la reducció computa de manera consecutiva a partir del finiment d’aquest 
permís. 
 
3. El percentatge de reducció de jornada no és ampliable en el cas de part, adopció o 
acolliment múltiple ni per cap altre supòsit. Això no obstant, la persona afectada pot 
optar, sempre que sigui possible segons les necessitats del servei, per compactar les 
hores que corresponguin de reducció de jornada en jornades consecutives senceres. 
El període de compactació ha d’ésser el que correspongui proporcionalment segons 
l’horari de la jornada de treball.” 
 
Atès que el dia 23 de març de 2012 es va publicar la Llei 5/2012, de 20 de març, de 
mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades 
en establiments turístics, que va entrar en vigor el dia 24 de març de 2012, modificant 
el redactat de l’article 24 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, queda redactat de la manera 
següent:  
 
“Sens perjudici del que estableix l’article 26.a, les persones que per raó de guarda 
legal tenen cura directa d’un fill o filla menor de dotze anys poden gaudir d’una 
reducció d’un terç o de la meitat de la jornada, amb la reducció proporcional de 
retribucions. Només si les necessitats del servei ho permeten, aquesta reducció pot 
ésser d’una altra fracció de jornada, que ha d’ésser en tot cas d’entre la vuitena part i 
la meitat de la jornada.”. 
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Atès que la disposició derogatòria sisena de la Llei 5/2012, de 20 de març, estableix 
una clàusula general de derogació per contradicció, oposició o incompatibilitat, i 
disposa que resten derogades les disposicions de rang igual o inferior que contradiguin 
el que estableix aquesta llei, s’hi oposin o hi resultin incompatibles. Per aquest motiu 
va quedar derogat i sense efectes l’article 48 del Pacte de condicions per al personal 
funcionari 

Atès que l’article 51 de la Llei 7/2007 de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat 
Públic disposa per al personal laboral al servei de les administracions públiques, 
l’aplicació del mateix estatut i de la legislació laboral, legislació que inclou el Conveni 
Col·lectiu vigent com a disposició reglamentària. 
 
Atès que, en quedar derogada la normativa que permetia al personal funcionari la 
reducció d’un terç de la jornada amb el 100% de retribucions durant el primer any de 
vida del fill o filla, es produïa una situació de desigualtat entre el personal del règim 
laboral i el personal funcionari . 
 
Atès que amb data 30 d’abril de 2013, i ratificat en Mesa paritària de 13 de maig de 
2013 es va arribar al següent acord entre l’Ajuntament de Cubelles i el Comitè 
d’Empresa: 

“ACORD ENTRE L’AJUNTAMENT DE CUBELLES I ELS COMITÉ D’EMPRESA, 
PER A LA MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE  48 DEL CONVENI COL·LECTIU PER AL 
PERSONAL LABORAL. 

El present acord se signa entre Comitè d’Empresa i Ajuntament de Cubelles amb la 
voluntat d’igualar les condicions laborals entre el personal laboral i personal funcionari 
de l’Ajuntament de Cubelles, i atès que per efecte de la legislació estatal més 
restrictiva en l’àmbit de la conciliació de la vida personal, laboral i familiar del personal 
al servei de les administracions públiques catalanes ha estat derogat l’article 48 del 
Pacte de Condicions per al personal funcionari, i en aquest sentit, el Comitè d’Empresa 
com a òrgan de representació del personal laboral, ha reivindicat històricament  que el 
personal laboral es pogués beneficiar dels mateixos drets que els establerts per al 
personal funcionari de l’Ajuntament de Cubelles, en un acte de responsabilitat i per tal 
que no es produeixin greuges comparatius entre ambdós tipus de personal, seguint la 
línia creada amb el Conveni Col·lectiu vigent de tenir un règim igualitari per a 
funcionaris i laborals, s’arriba al següent ACORD: 

Modificació de l’article 48 del Conveni Col·lectiu per al personal laboral de l’Ajuntament 
de Cubelles que queda, en els mateixos termes que s’estableixen a l’article 24 de la 
Llei 8/2006 de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, laboral i 
familiar del personal al servei de les administracions públiques catalanes, en els 
següents termes: 

“Article 48  

Reducció de jornada amb reducció proporcional de retribucions 
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Sens perjudici del que estableix l’article 49.a, les persones que per raó de guarda legal 
tenen cura directa d’un fill o filla menor de dotze anys poden gaudir d’una reducció 
d’un terç o de la meitat de la jornada, amb la reducció proporcional de retribucions. 
Només si les necessitats del servei ho permeten, aquesta reducció pot ésser d’una 
altra fracció de jornada, que ha d’ésser en tot cas d’entre la vuitena part i la meitat de 
la jornada.” 
 
Vist l’informe número 76/2013 del departament de Recursos Humans. 
 
Vist allò que diu el Reial Decret 1040/1981, de 22 de maig, que regula el Registre i 
dipòsit dels convenis col·lectius de treball. 
 
Vist allò que diu l’article 90 del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors. 
 
Vist allò que diu l’article 38.6 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de 
l’Empleat Públic. 
 
Vist allò que diu l’article 22.2 q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases 
del Règim Local. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 9 de setembre de 2013. 
 
Per tot això, proposo al Ple l’adopció dels següents  
 
ACORDS 
 
Primer.-  Ratificar la modificació del Conveni Col·lectiu del personal laboral, de 
l’Ajuntament de Cubelles en el seu article 48 quedant l’article afectat de la següent 
manera: 

 “Article 48  

Reducció de jornada amb reducció proporcional de retribucions 

Sens perjudici del que estableix l’article 49.a, les persones que per raó de 
guarda legal tenen cura directa d’un fill o filla menor de dotze anys poden 
gaudir d’una reducció d’un terç o de la meitat de la jornada, amb la reducció 
proporcional de retribucions. Només si les necessitats del servei ho permeten, 
aquesta reducció pot ésser d’una altra fracció de jornada, que ha d’ésser en tot 
cas d’entre la vuitena part i la meitat de la jornada.” 

 
Segon - Disposar la realització de tots aquells tràmits que siguin necessaris per al seu 
registre, dipòsit i publicació al davant del Departament de Treball de la Generalitat de 
Catalunya.  
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Tercer.-  Comunicar aquest acord al Comitè d’Empresa i Junta de Personal de 
l’Ajuntament de Cubelles, al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya 
(C/Albareda, 2 de Barcelona), així com a la Secretaria i la Intervenció, i departament 
de Recursos Humans,  perquè en tinguin coneixement i als efectes oportuns. 
 
L’alcaldessa explica la proposta 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per unanimitat dels membres de la 
Corporació. 

6.- MODIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACORD DE PLE DE DATA 19 DE JULIOL DE 
2011 DE DESIGNACIÓ DE MEMBRES REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT EN 
LA COMISSIÓ PARITÀRIA 
 
El Ple reunit el dia 19 de juliol de 2011 va acordar la designació de membres 
representants de l’Ajuntament en la Comissió Paritària. 
 
Atès que arrel de la nova organització municipal es considera necessari la modificació 
de l´esmentat acord. 
 
Atès que l’article 6 dels convenis col·lectius del personal laboral i dels funcionaris de la 
corporació estableix la constitució d’una Comissió Paritària. 
 
Vista la instància presentada pel grup municipal del PPC amb Registre d’Entrada núm, 
2013/9420, de data 4 de setembre de 2013, segons la qual proposen com a 
representant a l’esmentada Comissió a la Sra. Juana Navarrete Jiménez. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 9 de setembre de 2013. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
Primer.- Modificar l´acord de ple de data 19 de juliol de 2011, pel que fa als membres 
representants de l’Ajuntament en la Comissió Paritària , que seran els següents: 
 

1. Sra. Mònica Miquel i Serdà 
2. Sra. M. Lluïsa Romero i Tomás 
3. Sr. Antoni Miquel Lara Torres 
4. Sra. Juana Navarrete Jiménez 
 

Segon.- Notificar aquest acord als regidors i regidores interessats, als representants 
dels treballadors de la corporació i al Departament de Recursos Humans. 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per unanimitat dels membres de la 
Corporació. 
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REGIDORIA D’HISENDA LOCAL 
 
7.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S’ESCAU, D’IMPOSICIÓ, ORDENACIÓ I 
LIQUIDACIÓ PROVISIONAL DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A LA 
REALITZACIÓ D’OBRES D’ADEQUACIÓ D’INSTAL·LACIONS DE LA XARXA DE 
BAIXA TENSIÓ AL CARRER CLARIANA DE CUBELLES 
 

En data 03 de setembre de 2013 s’ha aprovat, mitjançant Decret D’alcaldia núm. 

692/2013, el pressupost d’instal·lacions de la xarxa existent de baixa tensió al carrer 

Clariana de Cubelles, amb un pressupost d’execució per contracta de 24.000.00€ 

(inclòs IVA de 21%), amb la finalitat d’establir el servei d’electricitat a diverses finques 
situades al carrer Clariana de Cubelles. 

 
D’acord amb el que disposen els articles 28 i 58 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 
de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals 
(TRLRHL d’ara endavant), l’Ajuntament pot establir i exigir contribucions especials per 
realitzar obres municipals, sempre que es produeixi un benefici o augment de valor en 
els béns dels particulars i sempre que les obres es realitzin dins l’àmbit de les 
competències de l’Ajuntament per complir els fins que li són atribuïts. 
 
D’acord amb l’article 15.1 del TRLRHL, correspon a les entitats locals acordar la 
imposició i ordenació dels seus tributs. Concretament, pel que fa a les contribucions 
especials, l’art. 34.1 del TRLRHL preveu que l’exacció de les contribucions especials 
requerirà l’adopció prèvia de l’acord d’imposició i ordenació en cada cas concret. 
 
Segons l’informe tècnic núm. 61/13 de l’arquitecte municipal, el cost total pressupostat 
de les obres o serveis, que tindrà caràcter de mera previsió, es de 24.000,00 € (inclòs 
21% d’I.V.A.). Si el cost real fos major o menor que el previst es prendrà aquell a 
l’efecte del càlcul de les quotes definitives corresponents.  
 
El repartiment del cost de l’obra es farà d’acord amb el següent: 
 

 
 
 
D’acord amb el que s’estableix a la legislació aplicable, els beneficiaris de la realització 
de l’obra, que afecten i augmenten el valor de les seves finques, tenen la obligació de 
contribuir al pagament de les quotes, quedant el repartiment segons el quadre 
següent: 
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Vist l’informe conjunt de Secretaria-Intervenció núm. 5/2013, de data 4 de setembre. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 9 de setembre de 2013. 
 
Per tot l’anterior, es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Imposar les contribucions especials com a conseqüència de l’execució de les 
obres del “Projecte d’adequació d’instal·lacions de la xarxa existent de baixa tensió al 
carrer Clariana de Cubelles”, l’establiment i exigència de les quals es legitima per 
l’obtenció d’un augment de valor dels immobles de l’àrea beneficiada. 
 
Segon.- Ordenar simultàniament el tribut concret d’acord amb les següents 
determinacions: 
 

1. El cost total pressupostat de les obres o serveis, que tindrà el caràcter de mera 
previsió, es de VINT-I-QUATRE MIL EUROS (24.000,00 €) amb I.V.A. inclòs. 
 

2. Es fixa la quantitat que s’han de repartir els beneficiaris en 21.600,00 €€, 
corresponents al 90% del cost suportat. Aquesta quantitat té el caràcter de 
mera previsió, ja que, finalitzada l’obra, si el cost real és més alt o més baix que 
el previst, s’ha de prendre aquest cost a efectes del càlcul de les quotes, s’han 
d’assenyalar els subjectes passius i s’han de girar les liquidacions que siguin 
necessàries. 
 

3. S’aplica com a mòdul/s de repartiment de la base imposable segons el quadre 
següent: 
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Tercer.- Aprovar la liquidació provisional de les contribucions especials per a 
l’execució de les obres d’adequació d’instal·lacions de la xarxa existent de baixa tensió 
al carrer Clariana de Cubelles, per import de VINT-I-UN MIL SIS-CENT EUROS 
(21.600,00 €) amb I.V.A. inclòs. 
 
Quart.- Aprovar la relació de subjectes passius i les quotes singulars que resulten 
d’aplicar a la quantitat que es reparteixen els beneficiaris el valor dels mòduls 
aplicables, segons consta en el document annex. 
 
Cinquè.- Exposar l’expedient a informació pública en el tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament i publicar-lo al BOP durant trenta dies hàbils, durant els quals les 
persones interessades poden examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que 
creguin oportunes. Durant aquest període d’exposició pública, els propietaris o titulars 
afectats poden constituir-se en associació administrativa de contribuents. 
 
Si no hi ha reclamacions, l’acord inicial esdevindrà definitiu, sense necessitat d’adoptar 
un nou acord, i es publicarà en el BOP.  En cas que es presentin reclamacions, 
aquestes hauran de ser resoltes expressament pel Ple. 
 
Sisè.- Notificar individualment a cada subjecte passiu les quotes corresponents. 
 
Setè.- Comunicar el present acord al Departament de Serveis Tècnics i al d’Intervenció 
municipals, per al seu coneixement i efectes 
 
El Sr. Écija explica la proposta  

 

La Sra. Fonoll celebra que es dugui a terme aquesta acció i espera que l´ajuntament 

no s´enquisti més en aquests temes; conclou indicant que el vot del seu partit serà 

favorable. 
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Es sotmet a votació la proposta i s’ aprova per unanimitat dels membres de la 
Corporació. 

8.- ALTRES TEMES 

 

8.1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ELEVACIÓ A PLE DEL COMPTE GENERAL DE 
L’EXERCICI DE 2012 

Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari de 2012 s’han sotmès a 

l’informe de la Comissió Especial de Comptes, la qual va emetre un informe favorable 

en data 25 de juny de 2013. 

 

Exposat el compte general al públic, per mitjà d’Edicte publicat al Butlletí Oficial de la 

Província de Barcelona (BOPB) el 15 de juliol de 2013 pel període corresponent, no 

s’han formulat al·legacions i la Comissió Especial de Comptes, en data 9 de setembre 

de 2013, ha dictaminat l’elevació al plenari del Compte General format per l’exercici 

2012. 

 

D’acord amb els articles 208 a 212 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 

pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL), la 

Instrucció del model normal de comptabilitat local (Ordre EHA/4041/2004 de 23 de 

novembre) i altres disposicions concordants en relació amb la tramitació i el contingut, 

la Comissió Especial de Comptes proposa al Ple l’adopció dels següents  

 

ACORDS: 

Primer.- Aprovar definitivament el Compte General de l’exercici 2012 integrat per: 

 

1. Compte General 

 

- Balanç de situació.  

- Compte de resultat econòmic - patrimonial. 

- Liquidació del pressupost, essent en tancar l’exercici el resultat pressupostari 

ajustat de 1.111.458,82€. 

- Memòria, essent el romanent de tresoreria per a despeses generals resultant 

de la comptabilitat de 4.201.624,15€ i de 3.404.675,70€ tenint en compte tot el 

finançament afectat (inclòs el no vinculat a projectes que es troba recollit ja en 

l’estat del romanent) i les devolucions de la participació en els tributs de l’Estat 

de 2008 i 2009 pendents de pagament. 

 

2. Annexos al Compte General: 
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- Acta d’arqueig. 

- Notes/certificats bancaris. 

 

Segon.- Retre els esmentats comptes de la Corporació, esdevinguts com a resultat de 

l’exercici econòmic de 2012, als òrgans de control extern d’acord amb allò establert  a 

l’article 223 del TRLHL. 

 

Es sotmet a votació la urgència del punt i s’aprova per 10 vots a favor ( 4 d’ICV-EUA, 
3 del PSC, 2 de CIU i 1 d’EC-FIC), 7 abstencions ( 4 d’UC-Reagrupament i 3 del PPC) 
i cap vot en contra. 
 
El Sr. Écija explica la proposta 
 
El Sr. Alamán diu que el PPC hi votarà a favor perquè la gestió del compte del 2012 va 
dependre d’ell, com a regidor d’Hisenda d’aquell moment i recorda que el 2010 el 
resultat pressupostari va ser de 415.000 €, el 2011 de 771.000 € i el 2012 de 
1.111.458 €. Seguidament destaca que l’estalvi del municipi, no afectat a projectes 
inversors, ha estat - arrodonint les xifres - de 2.700.000 € el 2010, 3.900.000 € el 2011 
i  4.200.000 € el 2012. 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’ aprova per unanimitat dels membres de la 
Corporació 
 

IV. PART DE CONTROL 
 
9.- MOCIONS  
 
 
9.1.- MOCIÓ PER A LA COMMEMORACIÓ DEL 75è ANIVERSARI DE 
L’AFUSELLAMENT DE MANUEL CARRASCO I FORMIGUERA PRESENTADA PEL 
GRUP MUNICIPAL CIU 
 
Aquest any es commemora el 75è aniversari de l’afusellament de Manuel Carrasco i 
Formiguera, advocat de formació, home de família, ciutadà compromès i polític 
d’ideals i conviccions.  
 
Carrasco i Formiguera va dedicar la vida al recobrament dels drets nacionals de 
Catalunya i a la salvaguarda dels valors cristians, de la justícia social i del sistema 
democràtic.  
 
De jove milità a la Joventut Nacionalista de la Lliga Regionalista i l'any 1920 és escollit 
regidor per aquest partit a l'ajuntament de Barcelona. El 1922 participà en la fundació 
d'Acció Catalana, i aquest mateix any crea "L'Estevet", setmanari nacionalista on es 
publiquen unes caricatures crítiques amb la dictadura de Primo de Rivera que el porten 
a la presó. 
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L'any 1930 participà en el Pacte de Sant Sebastià representant Acció Catalana, i l'any 
1931 en proclamar-se la República és nomenat Conseller de Sanitat i Beneficència del 
govern de Catalunya 1931-1932 sota la presidència de Francesc Macià. Mesos 
després és escollit diputat a les Corts Espanyoles en les eleccions generals per la 
circumscripció de Girona, cessant l'octubre de 1933, i on destacà per la seva defensa 
de la integritat de l'Estatut de Núria i la llibertat religiosa. L'any 1932 fou expulsat 
d'Acció Catalana juntament amb d'altres membres del sector catòlic i ingressà a Unió 
Democràtica de Catalunya, partit creat el 7 de novembre de 1931 i que des dels seus 
inicis s’ha caracteritzat per la seva oposició a qualsevol actuació contrària a la llibertat 
defensant el personalisme comunitari, l’humanisme social-cristià i la defensa de la 
nació catalana. 
 
La lluita pels grans ideals de pàtria, llibertat i fe li va causar tres consells de guerra, 
dues denúncies militars, una sanció governativa i una sentència a mort als 48 anys 
d’edat quan, fugint de les amenaces anarquistes durant la Guerra Civil per defensar la 
ideologia democristiana, va ser detingut per l’exèrcit franquista i executat per 
catalanista i republicà el 9 d’abril de 1938 al penal de Burgos.  
 
No va ser fins el 25 de setembre de 2005 que es va anul·lar el consell de guerra al 
qual va ser sotmès Carrasco i Formiguera l’any 1937, per acord del Congrés de 
Diputats, a proposta del grup parlamentari de Convergència i Unió. Va estar enterrat al 
cementiri de l'Església de Sant Genís dels Agudells, Barcelona, fins a l'any 2001, en 
què les seves despulles es van traslladar al cementiri de Montjuïc. 
 
Setanta-cinc anys després del seu assassinat, dos dels seus grans ideals: pàtria i 
llibertat, prenen més sentit que mai.  
 
Per tot això, el Grup municipal de Convergència i Unió proposa al Ple de la corporació 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Promoure la memòria històrica del nostre país, a través de la figura de 
Manuel Carrasco i Formiguera que, com molts altres personatges històrics, van 
dedicar la seva vida a la defensa i recuperació dels drets nacionals de Catalunya.  
 
Segon.- Sol·licitar la presència al municipi de l’exposició “Manuel Carrasco i 
Formiguera, una vida per la llibertat” i, impulsar i recomanar al Grup d'Estudis 
Cubellencs Amics del Castell, així com a la resta d’entitats culturals del municipi o en 
el si de la Comissió del Nomenclàtor, reconèixer la figura de Manuel Carrasco i 
Formiguera dedicant un carrer o plaça del municipi amb el seu nom. 
  
Tercer.- Comunicar l’aprovació d’aquesta moció al Memorial Democràtic de la 
Generalitat de Catalunya, a la família Carrasco i Formiguera i fer-ne difusió als centres 
educatius i les entitats cíviques i culturals del municipi i a Unió Democràtica de 
Catalunya, partit membre de la Federació de Convergència i Unió, on va militar fins a 
la seva mort. 
 



Exp. 1.2.1.1  9/13 
Legislatura 2011-2015 

 

 

13 
 

El Sr. Lara explica la proposta i demana el suport dels regidors i regidores de la 
corporació. 
 
El Sr. Alamán manifesta que condemnen qualsevol mort per motius ideològics, 
religiosos, etc., i que no hi ha dubte que el Sr. Carrasco era una bona persona, però 
considera que estem en el marc d’un Ple municipal i que al Sr. Carrasco no l’unia res 
al municipi de Cubelles; que han estat moltes les persones condemnades injustament i 
que preferirien donar primacia al principi d’igualtat, fent una condemna global. Conclou 
dient que, per respecte a la memòria d’aquesta persona executada injustament, el vot 
del PPC serà d’abstenció. 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’ aprova per 10 vots a favor ( 4 d’ICV-EUA, 3 del 
PSC, 2 de CIU i 1 d’EC-FIC), 7 abstencions ( 4 d’UC-Reagrupament i 3 del PPC) i cap 
vot en contra. 
 
10.- ALTRES MOCIONS 
 
No n’hi ha 
 
11.- PRECS I PREGUNTES 
 
Precs  del grup municipal del PPC 

 

1.- La Sra. Boza prega que es reconsideri l’opció d’incorporar la nova marca “Penedès 

Marítim” en totes les comunicacions de Cubelles ja que Cubelles, diu, és Garraf. 

Afegeix que la Diputació de Barcelona va posar en marxa una acció d’unificació de les 

marques, amb la denominació esmentada de “Costa de Barcelona”, i considera que 

aquesta acció va en direcció contrària a les indicacions de la Diputació, alhora que 

aquesta nova marca està afectant els valors propis de la marca actual i de la 

identificació turística del municipi. 

 

Preguntes del grup municipal del PPC 

 
1.- La Sra. Navarrete felicita el Club Marítim Cubelles i a ***, per haver guanyat el 
campionat d’Espanya de patí de vela júnior; seguidament pregunta: per què no s’ha 
esmentat això a les informacions de presidència?  
 
2.- La Sra. Navarrete pregunta: ens poden facilitar còpia dels Decrets 567/13, 568/13 i 
còpia dels Decrets 674/13 i 677/13, amb les factures corresponents, referents a 
l’empresa Marta Marfany? 
 
3.- La Sra. Navarrete pregunta: ens poden fer arribar còpia de les factures de 
l’empresa Mecabit, corresponents al període 2007-2011? 
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4.- La Sra. Navarrete comenta que els consta que es retiraran les pilones i pregunta: 
en quin moment hem de creure el regidor: quan diu que serà sense cost pel municipi, 
perquè ho assumeix l’empresa que va fer les obres, o quan diu que ho farà la brigada 
municipal? 
 
5.- La Sra. Navarrete, en relació a les obres que s’han fet davant la seu d’ICV, diu que 
han demanat l’expedient però que no se’ls ha facilitat i pregunta: hi havia alguna cosa 
especial en aquesta vorera que no hi hagués a les altres d’altres establiments del 
municipi? 
 
6.- La Sra. Navarrete diu que fa mesos que demanen, tant a través del Ple com a 
través d’instància, còpia de les actes de les Juntes d’Àrea i que se’ls ha contestat que 
de quina concretament i per a què les volen, per aquest motiu pregunta: Què he de fer 
per a rebre-les? Què amaguen en aquestes actes que no volen que el ciutadà en sigui 
coneixedor? Afegeix que no pot especificar quina acta vol perquè el que necessita 
saber és què s’està treballant a les diferents àrees. 
 
7.- La Sra. Navarrete diu que l’associació Fauna de Cubelles ja va comentar,  
directament a l’alcaldessa i a través d’instància, que l’espai protegit de la 
desembocadura no era el lloc més adient per a fer l’activitat del cinema i seguidament 
pregunta: per què no es contesten les instàncies? Per què, malgrat les indicacions de 
Fauna Cubelles, es va insistir a fer el cinema en aquest espai protegit? 
 
L’Alcaldessa diu que és cert que la instància està per escrit però que no van venir a 
veure-la sinó que la van trobar a una exposició i li van comentar. 
 
8.- La Sra. Navarrete pregunta: a què esperen per a tornar a fer una neteja dels 
marges de la via del tren, que es troben en un estat lamentable? 
 
9.- La Sra. Navarrete pregunta: Són conscients que al Pla de St. Pere hi ha una saca 
d’una obra des de fa més de dos mesos i que ja s’hauria d’haver retirat? 
 
10.- La Sra. Boza comenta que a la Comissió Informativa del mes de juliol el PPC va 
preguntar si tenien prevista alguna fórmula per a solucionar els problemes que 
generen els solars que no estan tancats i que es troben en una lamentable situació, i  
per aquest motiu pregunta: s’han adoptat mesures en aquest sentit? quines? Es 
procedirà a la neteja d’aquests solars o s’obligarà amb algun procediment específic els 
propietaris que no compleixin? 
 
11.- La Sra. Boza explica que l’estratègia de Comunicació que va dissenyar l’anterior 
govern - i respecte el qual la Sra. Cuadra va manifestar que hi donaria continuïtat – 
incorporava, amb la posada en marxa del nou web municipal, l’enviament de forma 
periòdica d’uns butlletins informatius a tots els ciutadans, per tot això pregunta: s’està 
fent aquesta acció? En cas afirmatiu, a quantes persones els està arribant la 
informació? Quins processos s’han posat en marxa per a sol·licitar els corresponents 
permisos que dicta la Llei de protecció de dades? En cas que aquesta acció no 
s’estigui fent, però estigui prevista, quin és el procediment que duran a terme? Hi ha 
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algun objectiu en quant al nombre de persones que rebran aquesta informació i en 
quina data? 
 
Preguntes del grup municipal d’UC- Reagrupament 

 
1.- El Sr. Baraza, diu que a  la RLT del 2013 es citava la plaça de Coordinador de 
desenvolupament local i pregunta: hi ha algun treballador de la Corporació ocupant 
aquest lloc de treball? En cas que els contestin que aquesta plaça no existeix 
pregunta: algun treballador de la Corporació està ocupant una plaça de similars 
característiques? Tot seguit pregunta: donat que som coneixedors que s’està ocupant 
aquesta plaça, quin és el tràmit que han seguit per a regularitzar aquesta situació? Si 
no s’ha fet cap tràmit de regularització, quan tornarà aquest treballador al seu lloc de 
treball? 
 
2.- El Sr. Ardila, en relació a la Diada de la gent gran que tindrà lloc aviat, comenta 
que té constància del malestar de bona part de la gent gran per la pujada d’un 60% en 
el preu del menú; afegeix que el fet li sorprèn perquè quan la Sra. Martínez estava a 
l’oposició l’any passat va criticar molt aquesta mesura dient que l’Ajuntament no 
demostrava sensibilitat cap a la gent gran, però que ara que està al govern ja no se’n 
recorda i està fent les coses que abans deia que estaven malament. 
 
Tot seguit felicita la regidora de Benestar Social, Sra. Romero, i les tècniques del 
departament per haver aconseguit un menú d’inferior preu. Arran de tot això el Sr. 
Ardila pregunta: tan malament està l’Ajuntament per haver de pujar el 60% el menú? 
No podem assumir uns 2.000 € més respecte l’any passat? Els regidors i regidores del 
govern pagaran? Què opina la Sra. Martínez respecte el preu del dinar? 
 
3.- El Sr. Hugué comenta que a l’inici d’aquesta legislatura es va estudiar la creació de 
la primera colònia artificial de gats i que el primer pas va ser tirar endavant l’associació 
de colònies de gats de Cubelles, anomenada “Peluts”, que es va dotar de partida 
pressupostària i pregunta: com està aquest projecte, a hores d’ara, des de la Regidoria 
de Sanitat? 
 
4.- La Sra. Fonoll diu que els veïns del carrer Corral d’en Cona els han fet arribar una 
queixa en relació al solar que hi ha davant els números 32-34 pel seu estat de 
deixadesa i demanen que es notifiqui els propietaris del solar per a procedir a la seva 
neteja immediata. 
 
5.- La Sra. Fonoll diu que fa més d’un any que els propietaris del local situat al 
C/Gallifa, 27 i 28 venen denunciant que es canviï la ubicació dels contenidors que 
tenen a l’entrada del seu negoci i que generen males olors a l’interior de la botiga i 
vivendes properes així com l’obstacularització del pas perquè el servei de recollida no 
passa cada dia. Per tot l’exposat pregunta: quan posaran solució definitivament a 
aquest problema, sense incomodar la resta de veïns? 
 
6.- La Sra. Fonoll comenta que al C/de la Creu, davant el local d’ICV, s’han construït 
dues rampes per a invidents que envaeixen la calçada de circulació i que, a més, no 
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estan alineades amb el pas de vianants i pregunta: aquesta obra s’ha fet amb la 
intenció de que sigui model a seguir i mostra per a aplicar a la resta del municipi? o 
serà la segona versió de les pilones i trigarem un any més en solucionar-ho? quin cost 
ha tingut fer-ho i tindrà després de refer-ho? quin regidor ha autoritzat aquesta obra? 
Afegeix que els agradaria veure’n el disseny i en quina normativa s’empara; i finalment 
demana que es retirin. 
 
 

Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal del PPC 
en el Ple ordinari del 16 de juliol de 2013 

 
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? 

 
Disposa vostè d’aquesta informació, en tant que ja va ser lliurada tota la 
documentació detallada corresponent al pressupost 2013, i en aquesta hi figura 
la partida destinada a Turisme, i lògicament el Pla Estratègic Penedès Marítim 
conforma tota aquesta promoció. 
 
No sabem a quins experts es refereix vostè ni a quin canvi, donat que Cubelles 
forma part de la denominació "Costa Barcelona", el Pla estratègic Penedès 
Marítim no comporta cap canvi en aquest sentit, com ja deu saber vostè 
mateixa, donat que aquesta iniciativa de marca és va aprovar quan vostè era 
membre de l’equip de Govern, i per tant deu ser coneixedora d'aquesta, ja que 
va comptar també amb la pròpia aprovació del seu representant de partit en 
Junta de Govern Local, cal dir i recordar-li també, que va tenir a  bé publicitar-
ho  a la revista municipal, com Regidoria de Comunicació. 
Si, s’han mantingut diverses reunions, entre les que també hi figuren, els 
Regidors Responsables de les Regidories de Turisme de Vilanova i la Geltrú, i 
de Sitges. Informació per cert, que també va ser ja anunciada als diversos 
mitjans de comunicació locals, donant a conèixer la suma de tots quatre 
municipis per treballar plegats conjuntament amb la col·laboració i participació 
de l’Agencia NODE, per tal de promocionar Turísticament la Comarca, amb la 
creació de diversos paquets turístics del Penedès Marítim, i potenciar així les 
excel·lències de cada un dels municipis agrupats. 
 
Lògicament el cost de les actuacions promocionals que es decideixin de 
manera conjunta en les Comissions de Treball previstes, seran repartides 
d'igual forma. 
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2. La Sra. Navarrete pregunta: està previst senyalitzar les sortides per a 

motos aquàtiques a la zona del Club Marítim? 

 

El Club Marítim Cubelles, és un club amb una gran tradició i història dins de la 
vela catalana. És un club que fomenta l'activitat aquàtica sense motor, és a dir 
té l'etiqueta de club ecològic. Com a club de competició i ensenyament disposa 
de quatre embarcacions a motor com a suport, logística i amb funcions de 
salvament. No disposa de motos aquàtiques ni cap tipus d'embarcació 
recreativa a motor.  
 
Però al mateix Club, hi ha una canal de sortida i entrada d’embarcacions que 
està abalisat i senyalitzat durant tota la temporada de bany.  És un servei 
contractat que forma part del manteniment integral de les platges. 

 
3. La Sra. Navarrete pregunta: quin és l’import de les taxacions pericials de 

la finca de Les Salines? 

 

Cap. És va valorar des de Serveis Tècnics. 
 

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? 

 

S’estan obrint expedients de neteja de solars de totes les instàncies de queixa i 
paral·lelament s’estan inspeccionant d’ofici aquelles zones més problemàtiques 
a  nivell de risc d’incendi. A la Regidoria de Medi Ambient li informaran quan 
vulgui vostè. 

5. La Sra. Navarrete pregunta: ens poden enviar la relació de les comunicacions 

realitzades als veïns, en relació als guals? 

 

S’adjunta relació 

Emplaçament gual 

COMTAL , 5 

C. CALELLA, 5 

PL. ANXANETA, 5-11 

DALIA, 40 

JOAN MIRO, 67 

PTGE. DE LES PINYES, 14-16 

AV. MEDITERRANI, 27 

C. VENDRELL, 20 

C. FRANCESC MACIA, 8-10 

C. ESTACIÓ, 26-28 

ONZE DE SETEMBRE, 12 
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C. PIULAR, 5 

JOSEP TARRADELLES, 28 

C. BEGONIA, 65 

MAS PEIROT, 41 

C. MIQUEL DE CERVANTES 31 ESTACIÓ 26/28 

AV. ONZE DE SETEMBRE 12 BX. 3 

C. PIULAR, 5 

C. ROCACRESPA 17-19. CANVI DE DOMICILI 

AV. GARRAF, 12 

C. CORRAL D'EN CONA 32-B 

C. SANT ANTONI, 37 

C. BEGONIA, 65 

C. MIQUEL DE CERVANTES 31 ESTACIÓ 26/28 

AV. ONZE DE SETEMBRE 12 BX. 3 

C. PIULAR, 5 

C. ROCACRESPA 17-19. 

AV. GARRAF, 12 

C. CORRAL D'EN CONA 32-B 

C. SANT ANTONI, 37 

C. BEGONIA, 65 

C. ROCACRESPA 17-19. 

C. CORRAL D'EN CONA 32-B, 

C. SANT ANTONI, 37 
C. MONTSIA 20 

C.  LA SELVA N/S NAU 7 

PL. CATALUNYA3 

RDA. PRESIDENT KENNEDY, 21  00 05 

RDA. PRESIDENT KENNEDY, 21  00 23 

RDA. PRESIDENT KENNEDY, 21  00 25 

RDA. PRESIDENT KENNEDY, 21  00 26 

RDA. PRESIDENT KENNEDY, 21  00 28 

RDA. PRESIDENT KENNEDY, 21  00 30 

RDA. PRESIDENT KENNEDY, 21  00 31 

RDA. PRESIDENT KENNEDY, 21  00 32 

RDA. PRESIDENT KENNEDY, 8 

AV.  ONZE DE SETEMBRE,  10 

AV.  ONZE DE SETEMBRE,  11 

AV. ONZE DE SETEMBRE,  20 

AV.  ONZE DE SETEMBRE, 1  BX  01 

AV.  ONZE DE SETEMBRE, 1  BX  02 
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AV. ONZE DE SETEMBRE, 1  BX  03 

AV.  ONZE DE SETEMBRE, 12  BX  01 

AV.  ONZE DE SETEMBRE, 12  BX  03 

AV. ONZE DE SETEMBRE, 12  BX  04 

AV.  ONZE DE SETEMBRE, 8 

AV.  ONZE DE SETEMBRE, 9 

AV. MEDITERRANI,  10  BX  01   

AV. MEDITERRANI,  10  BX  02 

AV. MEDITERRANI,  12 

AV. MEDITERRANI,  32  BX 01 

AV. MEDITERRANI,  32  BX 02 

AV.MEDITERRANI,  32  BX 03 

AV. MEDITERRANI, 27 

AV. MEDITERRANI, 51 

AV.PAISOS CATALANS  5 

AV. PAISOS CATALANS DELS  37 BX  01 

AV.PAISOS CATALANS DELS  37 BX  03 

AV. PAISOS CATALANS DELS  37 BX  07 

AV.PAISOS CATALANS DELS, 13 01 BJ 1 

AV. PAISOS CATALANS DELS, 37 BJ 6 

AV. PAISOS CATALANS, 7-11 

C. LLUIS COMPANYS,  5 

C. LLUIS COMPANYS, 19 

C. BRUC, 17 

C. BRUC, 19 

C. BRUC, 23 

C. BRUC, 27 

C. BRUC, 31 

 C. BRUC, 33 

C. FRANCESC MACIA,  12 

C. FRANCESC MACIA,  8 

C. FRANCESC MACIA, 24 

C. GIRONA DE, 11 01 001 1 

C. JOSEP TARRADELLAS,  6  BX 02 

C. JOSEP TARRADELLAS,  6  BX 03 

C. JOSEP TARRADELLAS,  6  BX 04 

C. JOSEP TARRADELLAS,  6  BX 05 

C. JOSEP TARRADELLAS,  6  BX 06 

C. JOSEP TARRADELLAS,  6  BX 07 

C. JOSEP TARRADELLAS,  6  BX 08 
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C. JOSEP TARRADELLAS, 5 

C. LLEIDA, 33 BX 01 

 C. LLEIDA, 33 BX 06 

C. LLEIDA, 39 

C. LLEIDA, 41 

C. LLEIDA, 43 BX 02 

C. LLEIDA, 47 

C. LLEIDA, 56 

 C. LLEIDA, DE 28 

C. NARCIS MONTURIOL,  24 BJ 2 

C. NARCIS MONTURIOL, 14  BX  01 

C. NARCIS MONTURIOL, 24 BJ 1 

C. NARCIS MONTURIOL, 24 BJ 3 

C. NARCIS MONTURIOL, 24 BJ 4 

C. NARCIS MONTURIOL, 24 BJ 5 

C. NARCIS MONTURIOL, 24 BJ 6 

 C. NARCIS MONTURIOL, 31 

 C. NARCIS MONTURIOL, 33 

C. NARCIS MONTURIOL, 35 

C. VENDRELL,  20 

C.MALLORCA, 31 

PG. FLUVIAL,20 

PG. FLUVIAL,24 

PTGE. DE LES PINYES,  12 

PTGE. DE LES PINYES,  16 

PTGE. DE LES PINYES,  6 

PTGE. DE LES PINYES,  7 

PTGE. DE LES PINYES, 11 

PTGE. GARBI, 15A 

PTGE. GARBI, 8 

AV. ONZE DE SETEMBRE, 29 

AV. PAISOS CATALANS, 18 

C. BRUC, 14 

C. BRUC, 2-8 

C. GIRONA, 4 / PG. MARITIM 6 

C. JOSEP TARRADELLAS, 40 

C. LLEIDA DE 36 

C. LLEIDA, 52 

C. MALLORCA 26 

C. MALLORCA DE 21-23 
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C. ROSES, 3 

C. ROSES, 9-10 

C. VENDRELL, 5 

C. VERDI DE, 5 

C.FRANCESC MACIA, 6 

PL. DEL MAR 3 
PTGE. MIGJORN, 4 
 

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. 

 

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. 
 
En primer lloc de la documentació aportada per l’empresa no s’incorpora cap 

estudi de viabilitat econòmica, ni acreditatiu en relació als llocs de treball 

generats als que vostè fa esment. 

 

Des de l’any 2011, totes les consultes i peticions formulades per aquesta 

empresa han estat degudament informades per part dels tècnics municipals. En 

aquest sentit, la darrera proposta presentada no s’adequa al que estableix la 

normativa sectorial (Decret Llei 1/2009, del 22 de desembre, d’ordenació dels 

equipaments comercials). La proposta, no recollia els requisits establerts per un 

mercat municipal, en relació als serveis comuns, la gestió de funcionament 

comuna i l’ocupació de superfície de venda per part d’una empresa. 

 

També existien en la darrera proposta un seguit d’incompliments de les normes 

urbanístiques d’aplicació del Pla General, que desprès de ser consultats amb 

els serveis tècnics de la corporació, no han estat a data d’avui contestades, ni 

resoltes per part de l’empresa interessada. 

 

Agraïm les seves felicitacions per al Trenet Turístic. Tot i que desconeixem que 

aquesta iniciativa fos iniciada per l'anterior govern, ja que per primera vegada 

s'ha dut a terme aquesta atracció al nostre municipi i a la Regidoria no hi 

consta tampoc, cap expedient anterior, al respecte. 

 

7. La Sra. Navarrete pregunta: s’aprovarà la catalogació parcial de la policia 

local? 
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La intenció d'aquest Govern, com ja ha dit repetidament, és fer la catalogació 

per a tots els treballadors i treballadores. 

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

en el Ple ordinari del 16 de juliol de 2013 
 

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?  

 

Fins a finals de juliol només hem tingut quatre demandes per molèsties 
causades per autocaravanes (dades que consten al registre d’incidències): 
 
 12/04/13, autocaravanes mal estacionades a la zona no permesa de 

Ramon Llull (estacionades però no acampades) 

 04/05/13 i 11/05/13, autocaravanes estacionades al pàrquing al límit amb 

Cunit. 

 07/07/13, autocaravana que al carrer Saligar amb Figueral va treure unes 

cadires per reservar l’estacionament a una altre autocaravana.  

  

Els dies 25 i 27/07/13  s’han rebut trucades per informar de la presència d’una 
caravana a damunt de la Pl. Miquel Martí i Pol, suposo que és possible que 
sigui aquest el fruit de les queixes, però en aquest cas, no es tracta d’una 
autocaravana sinó d’una caravana que és una creperia i té permís per 
instal·lar-se a aquella localització per part de la Regidoria de Dinamització 
econòmica, ja que és del mateix propietari de la Xurreria ubicada a la Plaça. 
 
Amb aquestes dades no podem parlar d'un problema generalitzat que 

requereixi de més actuacions, més enllà de continuar amb el control de les 

autocaravanes a les zones esmentades, fruit de la qual també hem rebut 

queixes per part del autocaravanistes, els quals han entrat escrits per tal que es 

respecti el seu dret a aparcar lliurament. 

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 
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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? 

 

Des de Medi Ambient es controlen i inspeccionen diàriament totes les platges, 

som coneixedors de les incidències que exposeu i s’han comunicat a 

l’empresa.  La veritat és que la nova empresa va començar el servei just el 

dissabte de la Revetlla de Sant Joan i es van trobar amb algunes dificultats que 

es van recollir en els corresponents “partes” d’incidències per tal que no es 

tornin a repetir. 

3.  La Sra. Fonoll pregunta: per què no s’han col·locat els seients al costat de les 

dutxes de la platja Llarga? 

 

Ja estan col·locats. 

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. 

 

Tots els productes herbicides usats compleixen la normativa vigent al 

respecte.  Els dies i hora dels tractaments s’avisen amb antelació al veïnat, no 

obstant es comentarà amb l’empresa per ajustar l’hora dels tractaments per tal 

de causar les mínimes molèsties possibles. 

5.  La Sra. Fonoll pregunta: es pensa fer la catalogació parcial de la policia local i 

la resta de treballadors? 

 

La intenció d'aquest Govern, com ja s´ha dit repetidament, és fer la catalogació 

per tots el treballadors i treballadores. 

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? 

 

Sí. 
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Sí. 
Per la dificultat de contractar la consergeria. 
No. 
Sí. 
Amb els mateixos: la utilització de les aules. 
Prova d’accés a CFGM i els cursos de català inicialment. 
 

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. 

 

Sí. 
No. 
Sí. 
 

8. 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? 

 

Es van preinscriure 7 persones. 
No era l’Ajuntament de Cubelles qui havia de fer-ho. 
S’ha fet amb la UPC. 
La regidoria va assistir a aquesta trobada. 
Naturalment. 
 

9.  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 esmenar la mancança de l’ajut de la Generalitat per al projecte 
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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? 
 

El projecte ha anat evolucionant segons les necessitats de l’alumnat. 
No hi ha partida pressupostària essent un projecte de la Generalitat de 
Catalunya. 
8 alumnes. 
Percentatge de millora del 88% i seguint els estudis d’ESO. 
Sí. 
 

10.  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. 
 

 
No havent-hi més assumptes per fer constar, l’ Alcaldessa presidenta aixeca la sessió, 
quan són les 20:55 hores.  


