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EXTRACTE DE L’ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 17 DE FEBRER 
DE 2015, 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 febrer de 2015, a les 20:05 hores, i prèvia convocatòria, es 
reuneixen a la sala d’exposicions del CSIDE, segons l’article 16 del Reglament 
Orgànic Municipal, sota la presidència de l’Alcaldessa Presidenta, Sra. Mònica Miquel i 
Serdà, els membres següents: 
 

 Vocals: 
 
- Sr.  Francesc Xavier Grau Roig, 1r tinent d’alcaldia 
 
- Sr. Narcís Pineda i Oliva, 2n tinent d’alcaldia 
 
- Sra. Noemí Cuadra Soriano, 3a tinenta d’alcaldia 

 
- Sra. Lídia Pàmies i Etaix, 4a tinenta d’alcaldia 
 
-  Sr. José Manuel Écija Albalate, 5è tinent d’alcaldia 
 
- Sr. Pere Lleó Gelabert, regidor d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida 
 
- Sra. Prudència Carrasco Madrid, regidora del Grup Municipal Socialista 
 
- Sr. Antoni Miquel Lara Torres, regidor de Convergència i Unió 
 
- Sra. Rosa Montserrat Fonoll Ventura, regidora d’Unitat Cubellenca-11-Reagrupament 
 
-  Sr. Josep Maria Hugué Oliva, regidor d’Unitat Cubellenca-11-Reagrupament 
 
-  Sr. José Manuel Ardila Contreras, regidor d’Unitat Cubellenca-11-Reagrupament 
 
-  Sra. Núria González Martínez, regidora d’Unitat Cubellenca-11-Reagrupament 
 
-  Sr. Luis Francisco Alamán i Catalán, regidor del Partit Popular de Catalunya 
 
- Sra. Joana Navarrete Jiménez, regidora no adscrita 
 
-  Sra. Noemí Boza Cano, regidora del Partit Popular de Catalunya 
 
- Sra. Ana Maria Martínez Gallemí, regidora d’Entesa per Cubelles-FIC 
 
Actua com a secretària la Sra. Carme López-Feliu i Font, secretària general de la 
Corporació. 
 
Hi assisteix també, la Sra. Rosa M. Almirall i Domènech, interventora de la Corporació. 
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Assisteix també el Sr. Marc A. Balanza Grimaldo,  coordinador de desenvolupament 
local. 
 
ORDRE DEL DIA 
 
I. APROVACIÓ D’ACTES 
 
1.1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
DE 20 DE GENER DE 2015 
 
Es sotmet l’acta a votació i s’aprova per la unanimitat dels membres de la Corporació. 
 
II. PART INFORMATIVA 
 
2.- PRESA DE POSSESSIÓ DE LA SRA. PRUDÈNCIA CARRASCO MADRID COM 
A REGIDORA DE LA CORPORACIÓ 
 
L’alcaldessa explica que tal com es va realitzar fa uns mesos, i molt excepcionalment, 
el segon punt és la presa de possessió de la Sra. Prudència Carrasco Madrid que 
s’incorpora com a regidora de la Corporació. 
 
L’alcaldessa pregunta a la Sra. Carrasco: 
 
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions 
del càrrec de regidora de l’Ajuntament de Cubelles, amb lleialtat al rei, i respectar i fer 
respectar la constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya? 
 
La Sra. Carrasco respon: “Sí, ho prometo”. 
 
L’alcaldessa diu que en aquests moments la Sra. Carrasco forma part dels membres 
del consistori, la convida a seure a la taula de plens al costat dels seus companys de 
partit i li dóna la paraula. 
 
La Sra. Carrasco diu de forma literal: “Gràcies Sra. alcaldessa, regidors i regidores, 
ciutadans i ciutadanes de Cubelles.  Tinc l’orgull de servir un altre cop com a 
representant dels cubellencs i cubellenques en aquest consistori.  Perdoneu, però és 
emocionant, l’he viscut, aquesta és la tercera vegada que visc com a regidora i 
continuo emocionant-me i amb les sigles del meu partit, el Partit Socialista de 
Catalunya.  Sóc molt conscient que només resten 96 dies de legislatura, però seran 96 
dies de compromís amb tots els veïns i veïnes, fent la meva tasca en els criteris 
d’igualtat i justícia social, com no podia ser d’una altra manera, i també pel codi ètic de 
la meva formació universitària.  Però vull afegir també l’empatia, la participació i la 
transparència en l’acte de decisions de la meva responsabilitat. Estic segura de poder 
aconseguir-ho amb l’ajut dels meus companys de govern, però també amb la 
complicitat de la resta de regidors i regidores d’aquest consistori que formen l’oposició.  
Entenem la necessitat d’unir forces en aquest temps que vivim, amb una sensibilitat i 
un sentiment de solidaritat amb els nostres ciutadans que es troben amb la necessitat 
de ser usuaris dels serveis socials, i la plena disposició de tots per la millora d’un 
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ensenyament públic, gratuït i de qualitat per tots els nostres joves, nens i nenes de 
Cubelles.  
Aprofito aquest moment que tinc el micròfon, per posar-me a disposició de totes les 
entitats socials i les AMPES per qualsevol dubte, aclariment o suggeriment que poden 
dirigir-me i, com no, també a la resta d’entitats i a tots els veïns i veïnes per fer d’enllaç 
amb l’Ajuntament, perquè jo sóc una veïna més, que milita, sí, en un partit polític, però 
ho faig per aconseguir el mateix que volem tots, que és el millorar el meu poble de 
Cubelles i aconseguir un benestar i una qualitat de vida millor pels cubelllencs i 
cubellenques.” 
 
3.- INFORMACIONS DE PRESIDÈNCIA 
 
L’alcaldessa diu que, com cada trimestre, es dóna la informació trimestral, 
corresponent al 4t. trimestre del 2014, concretament l’informe de tresoreria 1/2015, 
sobre el compliment dels terminis de pagament previstos a la Llei 15/2010, de 5 de 
juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen 
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 
 
Seguidament, dóna lectura a les conclusions: “ Analitzades les dades que resulten de 
la comptabilitat municipal, el nombre de factures comercials pendents a 31 de 
desembre de 2014, en les quals s’està incomplint el mínim legal de pagament és de 30 
factures, amb un import total de 53.760,60€” 
 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats. 
 
4.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA 
 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats. 
 
5.- DONAR COMPTE DELS TEMES DE PERSONAL 
 
No n’hi ha 
 
6.- DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ EMÈS EN 
COMPLIMENT DE L’ARTICLE 218 DEL REIAL DECRET LEGISLATIU 2/2004 DE 5 
DE MARÇ 
 
En compliment de l’article  218 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que 
aprovà el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals en la redacció 
donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de 
l’Administració Local, s’eleven a Ple els Informes d’Intervenció núm. annex 02/15 de 
10/2/15 i 4/15 de 10/2/15, essent els acords adoptats en contra els reparaments 
efectuats els següents: 
 
Annex INFORME INTERVENCIÓ 2/15: Acords objeccions desembre (not. posterior 
13/1) 
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INFORME INTERVENCIÓ 4/15: Acords objeccions gener 

 
 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats. 
 
III. PART RESOLUTIVA 
 
ALCALDIA/PRESIDÈNCIA  
 
7.- RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, PER PART DEL PLE MUNICIPAL DEL PROTOCOL 
D’ACTUACIÓ DAVANT POSSIBLES SITUACIONS D’ASSETJAMENT LABORAL A 
L’AJUNTAMENT DE CUBELLES 
 
Atès que EL Conveni Col·lectiu i Pacte de Condicions, ambdós textos publicats al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona número 79 de 2 d’abril de 2010, 
estableixen de manera idèntica en el seu article 66.b) que l’Ajuntament promourà i 
estudiarà mesures tendents a la prevenció de risc professional, salut laboral i 
condicions de salubritat i benestar dels treballadors de l’Ajuntament de Cubelles.  

DF DA REPARAMENT (OBJECCIÓ)

1057 Decret 993/2014 de 30/12/2014

Atorgament de subvencions de la Regidoria d'Ensenyament. 

Reparament per NO ajustar-se a la LGS i OGS en quant als 

principis generals, els requisits d’atrogaments i al procediment 

de gestió de les subvencions per concurrència competitiva.

1059 Decret 1010/2014 de 30/12/2014

Certificació 4 contracte obres estalvi energètic. Reparament 

per incompliment del termini d'execució. 

1060 Decret 1007/2014 de 30/12/2014

Certificació 9 contracte obres construcció pavello poliesportiu. 

Reparament per incompliment del termini d'execució. 

1085 Decret 5/2015 de 14/1/2015

REPARAMENT segons informe conjunt de Secretaria-

Intervenció 1/2015. Reconeixement extrajudicial de crèdits 

tramitat al gener 2015 imputat a 2014, relació de factures núm. 

1/2015, aprovat per Junta de Govern local de 14/1/15. 

L'import total de la relació és de 114.263,90€.

DF DA REPARAMENT (OBJECCIÓ)

32

Decrets Alcaldia 12, 14, 15, 16 i 

39/2015,   així com ordenació de 

pagament de la nòmina malgrat 

l'existència dels reparaments en quan a 

valors inclosos en la nòmina relativa al 

mes de gener      

NOMINA GENER. Reparaments respecte: Complement productivitat 

policia local (es manté pagament màxim 2013 per tots els agents 

sense acreditar compliment criteri per part de diversos agents a causa 

de baixes i consta informe RH CP 2-2015 que indica que cal revisar i 

modificar criteris donat que es premia allò que són tasques pròpies de 

la policia); Complements de productivitat específics no regularitzats - 

inclosos en DF 592/10 (es va emetre Diligència conjunta de 

Secretaria-Intervenció 1/2013); Pagament d'hores extraordinàries 

quan no consta acreditada realització de jornada ampliada per part de 

policia des de LPGE 2012; Manca d'establiment per Ple segons 

Informe de RH de criteris de productivitat de nocturnitat i assistència 

policia local així com dijous tarda.
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Vist allò que diu l’article 14 i ss. de la Llei 31/1995 de 8 de novembre, de Prevenció de 
Riscos Laborals (LPRL)  que estableix el dret de les persones treballadores a una 
protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball i el deure de l’empresari de 
protegir a les persones treballadores front els riscos laborals.  
 
Atès que l’article 39 . 1 de LPRL estableix com a funcions del Comitè de Seguretat i 
Salut Laboral l’establiment de mètodes i procediments per a l’efectiva prevenció dels 
riscos, proposant a l’empresa la millora de les condicions o la correcció de les 
deficiències existents. 
 
Vista la necessitat d’establir i regular un protocol sobre prevenció i actuació de 
l’Ajuntament de Cubelles davant les possibles situacions d’assetjament laboral, en 
desenvolupament de l’article 66.b) del conveni col·lectiu i pacte de condicions. 
 
Atès que la Mesa de Salut Laboral de l’Ajuntament de Cubelles ha aprovat 
definitivament el dia 26 de gener de 2015 el “Protocol d’actuació davant possibles 
situacions d’assetjament laboral”.  Protocol que és annex en aquest document a tots 
els efectes. 
 
Vist l’informe del departament de Recursos Humans número RRHH.SS1.-2015.  
 
Atès allò que diu l’article 37.j) 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 data 10 de febrer de 2015 
 
Per tot això, proposo al Ple l’adopció del següent ACORD; 
 
Primer.-  Ratificar el Protocol sobre actuació davant possibles situacions 
d’assetjament laboral a l’Ajuntament de Cubelles aprovat en Mesa de Seguretat i Salut 
Laboral el dia 26 de gener de 2015 que queda annex en aquesta proposta a tots els 
efectes. 
 
Segon.- Posar en coneixement de tot el personal de l’Ajuntament de Cubelles el 
Protocol sobre la utilització d’EPIS. 
 
Tercer.-  Comunicar aquest acord al Comitè d’Empresa i Junta de Personal de 
l’Ajuntament de Cubelles, així com al departament de Recursos Humans,  perquè en 
tinguin coneixement i als efectes oportuns. 
 
Es sotmet  a votació la proposta i s’aprova per la unanimitat dels membres de la 
Corporació. 
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8.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL RESUM NUMÈRIC 
CORRESPONENT A LA REVISIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS A DATA 
1 DE GENER DE 2014 
 
Vist l’expedient elaborat pel negociat d’estadística d’aquest Ajuntament, relatiu a la 
revisió del padró municipal d’habitants del municipi de Cubelles a data 1 de gener de 
2014. 
 
Vistos els resums numèrics que resulten de les variacions en el nombre d’habitants 
durant l’exercici 2014, i finalitzat el procediment per a l’obtenció de les xifres oficials de 
població d’acord amb l’establert a la Resolució de data 25 d’octubre de 2005, l’Institut 
Nacional d’Estadística ha conclòs que la xifra oficial de població corresponent al nostre 
municipi, a data 1 de gener de 2014, és de 14.481 habitants. 
 
Atès l’establert a la Llei 4/1996, de 10 gener, per la qual es modifica la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en relació al padró municipal. 
 
Atès el que disposa l’article 81 del Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre, pel 
qual es modifica el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats 
Locals aprovat pel Reial Decret 1690/1986, d’11 de juliol. 
 
Ateses les Resolucions de data 9 d’abril i 21 de juliol de 1997, per la qual es dicten les 
instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió i revisió del padró, i sobre 
l’actualització d’aquest, respectivament. 
 
Atès l’establert a la Resolució de data 25 d’octubre de 2005, de la Presidenta de 
l’Institut Nacional d’Estadística i del Director General de Cooperació Local sobre revisió 
del Padró Municipal i el procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de 
població. 
 
Vist l’informe número 01/10, emès per la Cap de l’Oficina de Participació i Informació 
Ciutadana, de data 09 de desembre de 2014. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de data 10 de febrer de 2015 
 
Per tot l’exposat, aquesta Alcaldia proposa al Ple l’adopció dels següents  
 
ACORDS 
 
Primer.- Aprovar el resum numèric relatiu a la revisió definitiva del Padró Municipal 
d’Habitants a data 1 de gener de 2014, de la qual en resulta una població de 14.481 
habitants. 
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la Delegació Provincial de Barcelona de 
l’Institut Nacional d’Estadística, al carrer Via Laietana, 8, entresol, 08003, de 
Barcelona. 
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Es sotmet  a votació la proposta i s’aprova per la unanimitat dels membres de la 
Corporació. 
 
9.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE CREACIÓ, 
MODIFICACIÓ I SUPRESSIÓ DE DETERMINATS FITXERS DE DADES DE 
CARACTER PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE CUBELLES 
 
Vist el que disposa l’article 20 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
Protecció de Dades de Caràcter personal (LOPD d’ara en endavant) pel que fa a la 
creació, modificació o supressió de fitxers de les Administracions Públiques, respecte 
que només podrà fer-se per mitjà de disposició de caràcter general publicada al Butlletí 
Oficial de l’Estat o Diari Oficial corresponent, havent-se d’aprovar i publicar dites 
disposicions amb caràcter previ a la creació,  modificació o supressió dels fitxers. 
 
Un cop publicada la disposició general de creació, modificació o supressió del fitxer, i 
realitzat el tràmit d’ informació pública, l’art. 39 de la mateixa LOPD estableix la 
obligatorietat de la seva inscripció en el Registre General de Protecció de Dades, de l’ 
Autoritat Catalana de protecció de dades, al ser la competent com determina l’ art. 3 
de la Llei 30/2010, que regula la esmentada Autoritat 
 
Vist que el procediment legal d’aprovació de les ordenances municipals i de les 
modificacions que puguin produir-se implica, per imperatiu de l’article 63 del 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 
13 de juny, l’adopció d’una resolució per la qual s’iniciï l’expedient de formació de 
l’ordenança corresponent i la designació d’una comissió d’estudi encarregada de 
redactar el text de l’avantprojecte de la norma o les seves modificacions. 
 
Vist l’avantprojecte d’Ordenança municipal de creació, modificació i supressió de 
determinats fitxers de dades de caràcter personal de l’Ajuntament de Cubelles, 
elaborada pel departament  de serveis jurídics de l’Ajuntament 
 
Atès que l’aprovació de les ordenances municipals és una competència atribuïda al Ple 
de la Corporació amb caràcter indelegable, a tenor dels articles 22.2.d) i 23.2.b) de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; 
 
Atès que el procediment d’aprovació de les ordenances locals n’exigeix l’aprovació 
inicial, la submissió a informació pública, la concessió d’audiència als interessats i 
l’aprovació definitiva amb la publicació posterior del text íntegre; 
 
Atès que, en no tractar-se d’ordenances fiscals ni urbanístiques ni del Reglament 
orgànic de la Corporació, aquesta Ordenança només requereix l’aprovació per majoria 
simple, sense que calguin quòrums qualificats, per aplicació de l’article 47 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril; 
 
Atès que l’article 178.1.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, disposa que les 
ordenances s’entendran aprovades definitivament amb caràcter automàtic si no s’hi 
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presenta cap reclamació ni al·legació durant la informació pública i l’audiència als 
interessats subsegüent a l’aprovació inicial; 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de data 10 de febrer de 2015 
D’acord amb allò que disposa l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de 
règim local, així com l’article 53.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, l’alcaldia 
proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord 
 
ACORD 
 
PRIMER.  Aprovar inicialment l’Ordenança municipal de creació, modificació i 
supressió de determinats fitxers de dades de caràcter personal de l’Ajuntament de 
Cubelles, segons el text que s’adjunta als presents acords, consistent bàsicament en: 
 

1. La creació dels següents fitxers: 
a. Consum 
b. Biblioteca 
c. Queixes, reclamacions i suggeriments 
d. Expedients 

 
2. Modificació dels següents fitxers: 

a. Nòmines 
b. Policia Local 
c. Joventut i Espai Jove-OMIE 
d. Declaració d’interessos de membres electes 
e. Cultura i Esports  

 
3. Supressió del següents fitxers: 

a. Xissap 
b. Xaloc 

 
SEGON. Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats  els presents 
acords i el text de l’Ordenança pel termini de trenta dies, a fi que s’hi puguin presentar 
al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al 
Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un mitjà 
de comunicació escrita diària i al tauler d’edictes de l’Ajuntament. L’expedient podrà 
ser consultat per qualsevol persona interessada a les dependències dels Serveis 
Jurídics, Plaça de la Vila, 1, durant els dies feiners, pels  matins de 10 a 13h. 
 
TERCER.- Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el 
termini d’informació pública i d’audiència als interessats, l’Ordenança que ara s’aprova 
inicialment quedarà aprovada definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i 
es procedirà directament a la publicació. 
 
QUART.- Procedir a la inscripció de l’Ordenança aprovada al Registre General de 
Protecció de Dades depenent de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades un cop 
s’hagi acomplert amb el tràmit de publicació. 
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Es sotmet  a votació la proposta i s’aprova per la unanimitat dels membres de la 
Corporació. 
 
10.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST, 
MODALITAT SUPLEMENTS DE CRÈDITS AMB MODIFICACIÓ DE LES BASES 
D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST VIGENT, EXPEDIENT 2222/5/15 
 
La Regidoria de Cultura considera necessari dur a terme la previsió de determinades 
subvencions com a nominatives en el pressupost de la Corporació vigent. 
 
Atès que és en l’annex a les Bases d’Execució del Pressupost (BEP en endavant) on 
es recull la relació de subvencions que es poden tramitar de forma nominativa. 
 
Vista la Memòria de l’Alcaldia així com l’Informe d’Intervenció núm. 3/15, de 6 de febrer 
de 2015.  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de data 10 de febrer de 2015 
 
Es proposa al Ple els següents    
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la modificació de pressupost modalitat suplements de crèdits núm. 
1/2015, expedient 2222/5/15, i l’annex de les Bases d’Execució del Pressupost de la 
Corporació per l’Exercici 2015 en relació a la previsió de subvencions nominatives en 
l’àmbit de Cultura, següent: 
 

BAIXES  

Org Prog. Econ. Descripció  Import 

70 333 21300 
REP.MANT I 
CONSERV.MAQUINÀRIA,INSTAL.I UTILL. 2.000,00 

70 334 48950 ENTITATS DIVERSES 13.229,00 

      TOTAL BAIXES   15.229,00 

SUPLEMENT DE CRÈDITS 

Org Prog. Econ. Descripció  Import 

70 334 48951 
SUBVENCIONS A ENTITATS 
NOMINATIVES BEP 15.229,00 

      TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDITS 15.229,00 

 
BASES D’EXECUCIÓ PRESSUPOST 2015 PRORROGAT 2014 
ANNEX I – DETALL SUBVENCIONS CENTRE GESTOR 70 

70 334 489.50 CULTURA I SOCIETAT ENTITATS 
DIVERSES 

2.000,00 
   A DISTRIBUIR PER 

CONCURRÈNCIA COMPETITIVA 
2.000,00 

 334 489.51 S. A ENTITATS NOMINATIVES 
BEP 

17.974,00 
 G61905907  COR ESPIGA  (Caramelles 180)  4.500,00 
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 G61274189  AGRUPACIÓ DE BALLS 
POPULARS   

12.709,00 
 G08310070  OMNIUM CULTURAL (Subscripció 

soci) 
45,00 

 G08885311  INSTITUT D’ESTUDIS 
PENEDESENCS 

720,00 
 
SEGON.- Exposar al públic els presents acords per termini de quinze dies a comptar 
del dia següent a la publicació del corresponent Edicte en el BOP, període durant el 
qual les persones interessades podran examinar l’expedient esmentat i presentar 
reclamacions davant el Ple. La modificació es considera definitivament aprovada si 
durant el citat termini no es presenten reclamacions. En cas contrari el Ple disposarà 
d’un termini d’un mes per resoldre-les. 
 
La Sra. Cuadra explica la proposta, indicant que veient que al 2015 no s’aprovaria el 
pressupost, i per subsanar unes petites dificultats que es van trobar al 2014, es 
modifiquen algunes partides pressupostàries.  Continua explicant que hi ha un informe 
tècnic de la Regidoria de Cultura, on s’explica la necessitat; que el Departament de 
Cultura treballa conjuntament amb les entitats del municipi, que formen part de les 
comissions de festes i que en molts casos són les que organitzen els diferents actes i 
festes i les que assumeixen el cost de les festes; per tot això, assenyala que des de la 
Regidoria de Cultura es veia la necessitat de canviar les subvencions per fer-les 
nominatives, valorant la despesa que comporta l’organització dels actes, donat el cost 
fix que tenen les entitats i la responsabilitat d’organitzar els diferents actes. 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Hugué 
 
La Sra. Martínez comenta que es proposa atorgar de manera directa i sense haver 
d´optar a la puntuació pertinent, com la resta d’entitats, fet que constata que en el 
moment de la seva creació i aprovació,-quan estaven a l’oposició i posteriorment al 
govern- i davant de la necessitat de modificar alguns aspectes de les bases ja 
aprovades, ja que moltes entitats veuen disminuïda la subvenció rebuda o, fins i tot, es 
queden sense subvenció.  Exposa moltes associacions han vist reduïda la subvenció 
rebuda, i posa d’exemple l’Associació de Balls Populars, que l’any 2009 va rebre 
15.800€ i al 2014 6.853,05 €; continua dient que el fet d’optar a una subvenció 
nominativa sense haver de complir els passos que s’exigeixen a la resta d’entitats, li 
hagués agradat que s’hagués tractat de forma conjunta i amb una revisió profunda de 
les entitats i, per tant, les subvencions que els correspon a cadascuna d’elles.  Donat 
que la Regidoria de Cultura manifesta la necessitat de que les associacions no es 
puguin veure afectades en el foment de la cultura de la vila; fet que – diu - vol 
manifestar i que comparteix.    
 
Seguidament vol deixar constància que li agradaria que s’hagués tractat amb altres 
entitats de la mateixa Regidoria, a l’igual que a altres entitats d’altres àrees i regidories 
a les que no se’ls ha preguntat ni donat l’oportunitat; afegeix que també vol manifestar 
públicament que les associacions de comerç i turisme són el motor econòmic de la vila 
i no deixen de ser menys rellevants ni importants. 
 
Per tot l’exposat, la Sra. Martínez sol·licita que s’obri un debat per tal de modificar les 
bases aprovades, ja que no sap el criteri optat a l´efecte ni per què en altres regidories 
no s’ha optat pel mateix, i conclou demanant que consti en acta el següent: “..el 
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suggeriment de revisió de les bases per tal de no dificultar, tant a les entitats que 
aquestes siguin valorades, amb la mateixa voluntat, de què avui aquí s’expressa, que 
no és altra que fer créixer i fomentar les activitats locals d’interès comú, d’igual manera 
que també ho és la cultura.  Per tant, el nostre vot serà favorable perquè coincideix 
amb la que vam manifestat i amb el que avui reiterem.” 
 
El Sr. Alamán  comenta que la regidora, Sra. Cuadra, va explicar a la comissió 
informativa que l’any passat la majoria de les subvencions, al voltat d’un 90%, es van 
atorgar per concurrència competitiva i ara es volen atorgar a dit.  Considera que 
aquest fet no vol dir que la tasca realitzada per les entitats no sigui valorada, perquè 
ho és, però considera que ha de ser mitjançant unes bases i uns barems correctes, 
amb un sistema modern i igualitari amb igualtat d’atribucions dels fons públics 
subvencionables. Afegeix que degut a la tasca que desenvolupen les entitats i que 
estant a finals de la legislatura, el PPC no posarà obstacles per què s’aprovi, però 
continua dient que creuen que hi ha un principi inatacable de generalitat i igualtat de 
cada ciutadà que ha de ser compatible amb la tasca desenvolupada per les entitats 
amb esforços i, inclús, assumint els costos elles mateixes; diu que sempre treballen en 
benefici del municipi, optant a les subvencions mitjançant uns barems, ser 
beneficiàries en un procediment de concurrència competitiva i just, però com no s’està 
tractant d’aquesta forma, el PPC s’abstindrà a la votació. 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Hugué 
 
El Sr. Ardila dóna la benvinguda a la Sra. Carrasco; seguidament, explica que a la 
Comissió informativa es van crear uns malentesos quant als canvis de quantitats en 
les subvencions de les entitats culturals, que considera que han quedat aclarits amb 
l’informe tècnic del Departament de Cultura, que expressa la realitat de la baixada de 
quantitats atorgades amb les subvencions.  Comenta que els anys 2011 i 2012 la Sra. 
Fonoll era regidora del Departament de Cultura i des d’aleshores s’ha disminuït a 
menys de la meitat la subvenció; que no entén com l’Associació de Balls Populars ha 
pogut realitzar la seva activitat, organitzat actes al municipi, amb menys de la meitat de 
subvenció, de 15.500€ a 6.800€, fet que provoca que sigui impossible realitzar les 
festes del municipi o els actes que fan aquestes entitats, com ara la Festa Major, la 
Festa Major Petita i col·laboren en la Setmana Cultura, entre d’altres.   
 
Continua dient que constata que hi ha alguna errada en el sistema utilitzat i creu que 
s’hauria de corregir; que degut a la baixada de la quantitat que es concedeix a moltes 
entitats, o bé no se’ls atorga la subvenció o bé no presenten la documentació 
requerida perquè són conscients que no se’ls atorgarà. Diu que està d’acord amb la 
Sra. Martínez, quan comentava que podien haver tractat el tema per solucionar els 
problemes. Afegeix que a la Comissió informativa es va presentar l’expedient com un 
tema d’urgència, quan la proposta estava signada el mateix dia en què es lliura la 
convocatòria als membres de la Corporació, i que així ho podien haver treballat i 
aportar les propostes necessàries per trobar els problemes.  Continua dient que és cert 
que existeixen altres entitats d’altres regidories que tindran la mateixa problemàtica i 
que  es poden trobar amb més associacions amb problemes a l’hora de fer les 
activitats que pertoquin al 2015.   
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Conclou dient que UC-11-Reagrupament, votarà a favor, però demana que es revisin 
les quantitats per si existeix alguna errada. 
 
La Sra. Cuadra afegeix que està d’acord amb el principi de generalitat i igualtat per a 
tothom.  Diu que a la Regidoria de Cultura s’ha trobat que moltes entitats tenien 
problemes a l’hora de preparar els actes o activitats i que, per tant, no és tracta d’un 
problema de despesa com a entitat, sinó com a despesa d’activitat cultural al municipi, 
que repercutia als ciutadans o ciutadanes de Cubelles, ja que els actes de la  Festa 
Major, Festa Major Petita, o inclús els concerts organitzats pel Cor l’Espiga, són els 
vilatans i vilatanes qui gaudeixen d’aquests actes, d’aquí la necessitat de la proposta. 
Continua dient que la necessitat es va detectar a l’estiu, però que és una feina 
conjunta entre el Departament de Cultura i el Departament d’Hisenda, departaments 
que tenen un volum de feina elevat, i han de seguir un procés.   Finalment, conclou 
agraint els vots favorables dels regidors que desitgin aprovar la modificació de 
pressupost, a l´igual que les abstencions. 
 
El Sr. Alamán  diu que la informació aportada per la Sra. Cuadra la coneixen, però 
que no poden renunciar als principis indivisibles de la funció pública, ja que els 
responsables polítics han d’administrar els diners públics en base a la igualtat i 
generalitat, -principis aconseguits en democràcia-, i també en base a uns 
procediments públics, de concurrència plural i competitivitat i al treball que 
desenvolupen aquests entitats.  Segueix indicant que això no significa  que a totes les 
entitats se’ls atorgui la mateixa quantia, sinó se’ls atorgarà mitjançant els seus 
esforços i els percentatges de compliment dels seus programes i dels compromisos 
assolits amb l’Ajuntament. 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per 15 vots a favor ( 4 d’ICV-EUiA, 3 del 
PSC, 2 de CIU, 4 d’UC-11-Reagrupament, 1 de la Sra. Navarrete, regidora no adscrita 
i 1 d’EC-FIC ), 2 abstencions ( 2 del PPC.) i cap vot en contra. 
 
11.- ALTRES TEMES 
 
11.1 APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL VISTIPLAU A LA PROPOSTA PRESENTADA 
D’ACTUALITZACIÓ DE LES TARIFES DEL SERVEI DE TAXI MUNICIPAL PER 
L’ANY 2015 PRESENTADA PEL COL·LECTIU AFECTAT 
 
En data * i Registre d’entrada */*, *** en representació dels taxistes de Cubelles, va 
presentar el document “Sol·licitud de Tarifa” a efectes que l’Ajuntament procedeixi a 
donar el vistiplau i a l’aprovació de la revisió de tarifes que inclou, extrem necessari 
d’acord amb la normativa vigent, per a que la Comissió de Preus de Catalunya  
procedeixi a la seva aprovació. 
 
Atès que l’art. 31 de la Llei Catalana del taxi 19/2003 recull que “la determinació de les 
tarifes aplicables als serveis urbans de taxi s’ha d’ajustar a la normativa vigent en 
matèria de preus i que les tarifes han de garantir sempre la cobertura del cost del 
servei i han d’assegurar un benefici empresarial raonable.”  
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Vist l’article 32, que estableix al seu apartat 1r i 3r que els titulars de les llicències del 
taxi dels municipis de més de cinc mil habitants, hauran de disposar d’aparell taxímetre 
al seus vehicles de servei d’autotaxi i que aquests tindran implementades les seves 
corresponents tarifes urbanes (autoritzades pel seu Ajuntament, com a autoritat 
atorgant de les llicències i si s’escau, la Comissió de Preus de Catalunya) i 
interurbanes; 
 
Vist que en data 20 de juliol de 2005, el Ple de la Corporació va Informar 
favorablement sobre la sol·licitud d’aprovació de les tarifes pels taxistes que ho van 
demanar així com, la seva tramesa a la Comissió de preus de Catalunya per a la seva 
autorització que ha continuació es descriuen i que no han estat modificades fins a la 
data: 
 
T. urbana diürna  T. urbana nocturna, dissabtes i diumenges
 Complements 
 
B. bandera  3,50  €  B. Bandera    3,84 €          Equipatge 1,00€     
Quilòmetre  0,98  €  Quilòmetre    1,08 €          Animals     1,00 € 
Hora          15,00 €  Hora           18,00 € 
Mínim          4,90 €  Mínim           5,00 € 
 
 
Vist l’informe favorable emès pel tècnic municipal en data 28 de gener (núm. tdl 
28.01.2015) en el que s’indica que la petició compleix els requisits establerts i que 
procedeix ajustar les propostes d’augment de tarifes pel quilometratge. 
 
Vist l’informe favorable emès per la TAE d’Hisenda en data 11 de febrer (núm. 1/2015). 
 
Vist allò que estableix la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi, i el Decret 149/1988, de 
28 d’abril sobre el règim procedimental dels preus autoritzats i comunicats, aquesta 
regidoria proposa al Ple l’adopció del següent: 
 
ACORD: 
 
PRIMER.- Informar favorablement les tarifes al municipi pel servei de taxi 
següents: 
 
Tarifa urbana diürna  Tarifa urbana nocturna (dissabtes i diumenges) 
 
Baixada  de bandera 3,60 € Baixada de  Bandera     3,95 €                           
Quilòmetre                 1,28 € Quilòmetre                     1,41 €                                
Hora                         19,15 € Hora                             23,96 €                           
                                                
Complements 
 
Equipatge                   1,00€ 
Animals                      1,00€ 
Servei de recollida      1,00€  
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Vehicle de 7 ó + places (amb + 4 passatgers)   2,10€. 
 
SEGON.- Trametre el present acord i còpia de l’expedient a la Comissió de Preus 
de Catalunya, per a la seva aprovació. 
 
TERCER.- Notificar el present acord als taxistes de Cubelles, a la Comissió de 
preus, i comunicar-ho al servei gestor i als Serveis Econòmics de la Corporació pel seu 
coneixement. 
 
Es sotmet a votació la urgència de la proposta i s’aprova per la unanimitat dels 
membres de la Corporació. 
 
El Sr. Écija explica que es tracta d’aprovar un informe favorable no vinculant, ja que 
l’encarregat d’aprovar les tarifes de taxis és la Comissió de Preus de Catalunya; 
afegeix que l’última vegada que es van aprovar va ser al 2005 i que, encara que es 
tracta d’un punt per “altres temes”, els regidors i regidores han rebut informació sobre 
l’expedient, junt amb els informes favorables. Conclou que a la sessió es troba el 
tècnic de la Regidoria, el Sr. Balanza, el qual els pot aclarir qualsevol dubte. 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per la unanimitat dels membres de la 
Corporació. 
 
IV. PART DE CONTROL  
 
12.- MOCIONS  
 
12.1.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA AL PLE DE 
L’AJUNTAMENT DE CUBELLES PER A L’ADOPCIÓ DE MESURES PER LLUITAR 
CONTRA LA POBRESA ENERGÈTICA ALS NOSTRES MUNICIPIS I A 
CATALUNYA 
 
El Pacte Internacional dels Drets Econòmics, Socials i Culturals (PIDESC), aprovat per 
l’Assemblea General de Nacions Unides en 1966, en vigor des de 1977 –del qual 
Espanya en forma part- en l’article 11.1 reconeix el dret de tota persona a un nivell de 
vida adequat per un mateix i per la seva família, incloent l’alimentació, el vestit i 
l’habitatge adequat, així com una millora contínua de les condicions d’existència. 
 
D’aquest precepte es desprèn el dret de tota persona i la seva família, a gaudir del dret 
a un habitatge digne (Observació General núm. 41) i el dret a l’aigua i el sanejament 
(observació General núm. 15 i reconegut expressament per l’Assemblea de Nacions 
Unides en 20102), com el dret de totes les persones a disposar d’aigua suficient, 
salubre, acceptable, accessible i assequible per a l’ús personal i domèstic. 
 
La situació de crisi econòmica, l’atur i les retallades que s’estan portant a terme des 
del Govern de l’Estat i des del Govern de la Generalitat de Catalunya en drets socials 
estan provocant un augment de la pobresa que es concreta en la dificultat de moltes 
famílies per accedir a recursos i serveis bàsics, com l’aigua, el gas o la llum, 
necessaris per garantir unes condicions mínimes de vida digne. 
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Mentre que Endesa, Gas Natural Fenosa i Agbar obtenen milions de beneficis (2.771, 
1.657 i 432,9 milions respectivament l'any 2011), la Taula del Tercer Sector de 
Catalunya ha alertat que el 10,9% de les llars catalanes no poden mantenir l’habitatge 
a una temperatura adequada, i al voltant d’unes 320.000 famílies, tenen problemes per 
pagar les factures de llum o gas, mentre que a l’inici de la crisis el percentatge es 
situava en el 5,4% i que aquest hivern les xifres s’agreujaran si no s’actua. 
 
És per això que s’ha d’actuar d’una manera coordinada, justa i decidida per part dels 
Governs de l’Estat i de la Generalitat per garantir els subministraments bàsics a les 
persones que es troben en situació de vulnerabilitat. Tot i els esforços de les 
administracions locals que, a través dels serveis socials municipals, estan cobrint les 
dificultats de les famílies que es troben en situació de no poder cobrir les necessitats 
bàsiques de subministraments, és necessari que s’adoptin mesures estatals i 
autonòmiques per abordar aquesta greu problemàtica. 
 
Fins el moment, el Govern de la Generalitat, només ha aprovat el Decret Llei 6/2013, 
de 23 de desembre, pel qual es modifica la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de 
Consum de Catalunya. Però, aquest Decret que es troba en suspens pel Tribunal 
Constitucional desprès d’haver admès a tràmit la denúncia del Govern de l’Estat, ha 
estat ineficaç. Des de la seva vigència al desembre de l’any 2013, només 800 famílies 
a Catalunya s’han acollit, ja que no garantia el pagament de les factures, sinó el seu 
ajornament.    
 
Per tots aquests motius considerem que s’han de prendre mesures urgents per aturar 
la situació de pobresa energètica que agreuja encara més la situació de les famílies en 
situació de vulnerabilitat. 
 
Proposem l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Instar el Govern de l’Estat a declarar la llum, l’aigua, el gas, el butà i el propà 
com un dret social bàsic per al manteniment d’un habitatge digne. 
 
Segon.- Instar el Govern de l’Estat a garantir que els consumidors en situació de 
vulnerabilitat tinguin accés a una tarifa social en funció dels seus ingressos –la suma 
del lloguer de l'habitatge i dels subministres energètics no poden ser superiors al 35% 
de la Renda familiar disponible-, i que la diferència entre la tarifa social i el consum real 
estigui finançat a través de la creació d'un fons públic-privat que garanteixi els 
subministraments a les famílies més vulnerables o una tarificació de mínims amb 
terminis sense interès. I, regulant per llei els elements mínims imprescindibles per a 
desenvolupar una protecció efectiva i transparent de tots els consumidors respecte 
dels subministradors energètics. 
 
Tercer.- Instar el Govern de la Generalitat a presentar un nou decret llei de pobresa 
energètica que ampliï el període d’aplicabilitat a tot l’any, eviti el tall de 
subministraments a les persones que no arribin a l’1,5 de la renda de suficiència 
energètica de Catalunya i no puguin afrontar el deute, promovent el pagament a través 
d’un fons de suficiència energètica amb aportacions diverses, tal i com estableix la 
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Moció 151/X del Parlament de Catalunya, sobre les polítiques socials, impulsada pel 
Grup Parlamentari Socialista. 
 
Quart.- Instar el Govern de la Generalitat a crear, immediatament, una treva hivernal 
que aturi els talls d’energia a les famílies en situació de vulnerabilitat, i que es faci 
responsable, conjuntament amb les empreses de subministraments energètics de les 
factures i rebuts impagats. 
 
Cinquè.- Instar el Govern de la Generalitat a augmentar els recursos econòmics als 
ajuntaments i Consells Comarcals, a través dels contractes programa amb Benestar 
Social i Família, per fer front a les situacions de pobresa energètica que estan cobrint 
els Serveis Socials municipals. 
 
Sisè.- Instar el Govern de la Generalitat a preveure en la propera revisió de la Cartera 
de Serveis Socials la garantia dels subministraments energètics per a les persones en 
situació de vulnerabilitat. 
 
Setè.- Convocar de manera immediata la Taula sobre la Pobresa Energètica per tal 
d'avaluar la situació de milers de llars catalanes, establir prioritats de cara als propers 
mesos i acordar la presa de mesures de caràcter immediat. 
 
Vuitè.- Intensificar les mesures que fomentin la diversificació i la transparència en el 
sector privat de l'energia, garantint l'accés a uns preus raonables i transparents, i 
auditar els costos sobre els beneficis reals. I, que en cap cas els costos de la gestió es 
repercuteixen en les factures que abonen els consumidors. 
 
Novè.- Fer arribar aquests acords al Departament de Benestar Social i Família de la 
Generalitat de Catalunya, a la Presidència del Govern espanyol, als grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la 
Federació de Municipis de Catalunya, i a la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de 
Catalunya. 
 
La Sra. Navarrete diu que el seu vot serà favorable, però que no entén com a tres 
mesos de les eleccions presenten aquesta moció quan el PSC ha governat tant al 
Govern d’Espanya com a la Generalitat i no ha fet res al respecte.  Continua dient que 
durant els darrers set anys, moltes famílies estan vivint uns moments molt durs i no 
s’haurien de trobar en aquesta situació.  Demana que la moció sigui efectiva, que des 
dels ajuntaments s’oblidin de sigles polítiques, treballin conjuntament i col·laborin per 
ajudar a aquestes famílies, ja que la política municipal és la més propera als ciutadans. 
 
La Sra. Martínez explica que detecten que alguns punts de la moció entren en 
contradicció i d’altres no hi figuren; que el primer punt, s’insta a l’Estat central i declara 
els subministraments com a un dret bàsic; que al segon punt, s’insta a l’Estat central 
per tal de fer una tarifa social en funció dels ingressos, posant com a despesa el 
lloguer -sense dir res sobre les despeses d’hipoteca-, despesa de subministrament, 
que  no han de superar un 35% dels ingressos, i pregunta per què aquest tant per cent 
i no un altre. 
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En aquests moments s’absenta de la sessió la Sra. Navarrete 
 
Seguidament diu que al tercer punt, s’insta a la Generalitat de Catalunya a elaborar un 
decret llei de pobresa energètica, sense fer esment als subministraments com l’aigua, 
el butà, etc.; que al quart i cinquè punts es demana a la Generalitat de Catalunya que 
es faci càrrec de les factures impagades i que augmentin els recursos econòmics als 
ajuntaments i consells comarcals per poder-se fer càrrec de la situació de pobresa 
energètica; que no entén per què s’insta a la Generalitat i després als ajuntaments per 
assumir aquests despeses; finalment, diu que al setè punt, es sol·licita una taula de 
treball per tractar aquest tema. 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió la Sra. Navarrete 
 
La Sra. Martínez continua dient que tots estaran d’acord amb la moció, però no entén 
per què no es va presentar al mes de setembre per poder preveure l’hivern i així ajudar 
els veïns cubellencs i haver elaborat una ordenança o haver previst una partida 
pressupostària per aquests casos; finalment demana que consti en acta: “.. nosaltres 
instem, en aquest cas com a punt afegit, el nostre Ajuntament de Cubelles a començar 
a donar exemple del que en aquesta moció es demana”.  
 
El Sr. Grau, agraeix el suport favorable a la moció, i diu que vol aclarir els dubtes que 
presenta la Sra. Martínez: explica que la moció surt del resultat del debat i proposta 
d’acords realitzada per la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, 
d’aquí que s’estableixi el 35% i no un altre.  En segon lloc, que insten a diverses 
administracions superiors a conseqüència del decret llei presentat pel Govern de la 
Generalitat elaborat per combatre la pobresa energètica i aturat per un recurs del PP 
davant el Tribunal Constitucional i, per tant, en defensa dels ciutadans i ciutadanes de 
Cubelles, els han de demanar que retirin el recurs, en el cas del Govern, i, a la 
Generalitat, perquè carregava tota la despesa als consells comarcals i als 
ajuntaments. 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Ardila 
 
Seguidament explica que el president del Consell Comarcal del Garraf, a la premsa,   
demanava al Govern de la Generalitat que fes arribar els fons necessaris per fer front 
a aquestes actuacions.  Continua dient que tant des del Consell Comarcal com a 
l’Ajuntament, s’han augmentat les partides en concepte d’ajuts socials gestionats pel 
Departament de Serveis Socials per sufragar les factures de llum, gas, energia, etc., 
pels ciutadans i ciutadanes de Cubelles que ho necessitin.   
 
Conclou explicant que la moció es presenta ara perquè al mes d’octubre el Parlament 
de la Generalitat va celebrar una sessió monogràfica per tractar aquesta qüestió.  
Torna a agrair a la Sra. Martínez el seu vot favorable, i li comenta que demanarà a 
l’alcaldia que li faci arribar el detall de les partides d’ajuts social. 
 
La Sra. Martínez contesta que independentment de la destinació assignada a l’Àrea 
de Serveis Socials, el que reclamava és l’elaboració d’una ordenança per regular les 
factures i fixi uns preus socials, i considera que amb independència de la sessió 
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monogràfica del Parlament, es podia haver presentat la moció abans, si es tractava 
d’un tema que els preocupava. 
 
La Sra. Boza explica que el PPC s’abstindrà perquè consideren que la moció no arriba 
en un bon moment, tal com afirmava la Sra. Martínez, i perquè creuen que hi ha molta 
demagògia. Diu que són molt conscients de la pobresa energètica, per això no 
entenen que el Govern de la Generalitat hagi destinat 25,5 milions d’euros al procés 
d’independència, en lloc de política social. 
 
La Sra. Cuadra reitera que el Govern de la Generalitat ha presentat un decret llei per 
pal·liar la pobresa energètica, que es troba paralitzat al Tribunal Constitucional; que és 
cert que els ajuntaments i els consells comarcals han hagut d’augmentar les partides 
pressupostàries en les regidores de serveis socials per poder sufragar les despeses 
d’aquelles famílies que no poden en matèria de subministraments, i conclou dient que 
CIU votarà a favor, tot i que consideren que, a més d’instar al Govern de la Generalitat, 
també s’ha d’instar al Govern de l’Estat. 
 
La Sra. Fonoll  diu que encara que hi hagi indicis de millora, malauradament la realitat 
de moltes famílies no és aquesta, ja que la crisi ha afectat tant a gent gran, com a 
aturats de llarga durada, persones majors de 45 anys, famílies que no reben cap mena 
de prestació econòmica i no es pot permetre aquesta situació al segle XXI.  Considera 
que davant de la situació d’emergència social s’han de prendre mesures urgents i 
extraordinàries per poder garantir els recursos bàsics com la llum, l’aigua o el gas, 
realitzant unes tarifes socials en funció de la renda i crear un fons públic –privat amb 
les aportacions econòmiques de les grans companyies de serveis.  
 
Seguidament, considera que cal un pacte d’estat contra la pobresa que funcioni, ja que 
el pacte signat al 2010 és insuficient i ineficaç, perquè, sinó, hauran fracassat com a 
societat.  Conclou amb unes paraules dites pel Papa Francesc a la visita del passat 
mes de novembre al Parlament d’Estrasburg que deia: “hem de construir una Europa 
que no sigui economia, sinó en la centralitat de la persona humana”.  Per tant, indica 
que el vot d’UC-11-Reagrupament serà positiu. 
 
El Sr. Pineda  explica que des d’ICV-EU porten molt de temps treballant amb el tema 
de la pobresa energètica, ja que els preocupa molt, ja que molts ciutadans i ciutadanes 
s’han trobat amb la dificultat de fer front als subministraments com la llum, el gas o 
l’aigua.  Afegeix que el Síndic de Greuges va elaborar un informe a finals del 2013 en 
el qual documenta que a Catalunya ja hi havia 193.000 llars, uns 6,9% de famílies, que 
no podien assumir aquesta despesa. 
 
Continua dient que parlar de pobresa energètica és parlar de fractura social, a 
conseqüència de la crisi, les retallades dels drets socials i laborals que continuen 
provocant un increment de persones i famílies, que tenen dificultats per mantenir el 
seu habitatge, uns mínims vitals bàsics de subministraments i realitzar uns drets tan 
bàsics com cuinar o dutxar-se amb aigua calenta. 
 
Explica que el Decret llei aprovat per la Generalitat de Catalunya a finals del 2013 per 
impedir a les empreses els talls de subministraments l’aigua i llum durant l’hivern a les 
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famílies més vulnerables era insuficient; que ICV, a nivell nacional, va llençar una 
ofensiva a la campanya per lluitar contra les conseqüències de la pobresa energètica, 
ja que l’electricitat, l’aigua i el gas són uns serveis públics bàsics que, a través del 
control públic, es pot garantir la seva universalitat, equitat, progressibitat  de les tarifes 
i que ningú quedi fora del seu abast.    
 
Continua exposant que a Cubelles aquestes pujades han repercutit molt en l’economia 
de les famílies al no poder fer-ne front a aquests costos; que als serveis Socials de 
l’Ajuntament s’ha incrementat la despesa per ajuts d’emergència passant de 3.000€ al 
2011 a uns 16.000€ al 2014.  Diu que els factors que determinen la pobresa energètica 
són una renda familiar, uns preus d’energia aprovats per l’Estat que han sobrepassat 
totes les recomanacions de les directives europees, una baixa qualitat en l’eficiència 
energètica dels habitatges, que encara provoca més despesa als conciutadans, tot 
això afegint la manca de sensibilitat.  Que per aquest fet, s’ha de fer front a la 
necessitat i enfrontar-se als operadors, grans empreses o lobbies, que actuen pels 
seus beneficis sense por a perdre clients.  També s’ha d’obrir un canal de 
subministrament i confiar en les administracions públiques com Cubelles i crear 
empreses alternatives.    
 
Conclou dient que a Cubelles, des d´ICV-EUA, pensen que han de treballar i seguiran 
fent-ho, per tal que no es produeixin talls de subministrament a famílies amb 
insuficiències de recursos i garantir uns mínims vitals per tota la ciutadania.  
 
El Sr. Alamán  diu que és cert que la crisi s’ha de lluitar dia a dia tal com afirmava la 
Sra. Fonoll; que tots els índexs macroeconòmics estan millorant i que els efectes a 
nivells microeconòmics els estan patint les famílies, però, segons les dades, a 
Catalunya i a Espanya, s’està notant la millora i el creixement.  Comparteix amb el Sr. 
Pineda els comentaris realitzats en referència a les companyies o lobbies, recollit per 
la demagògia del text de la moció, i en el fet que han de confiar en les administracions 
públiques, començant per la de l’Estat, la de Catalunya i la local.  Explica que s’ha 
lluitat amb els desnonaments i execucions hipotecàries, que el PPC ha realitzat 
mesures al respecte i que no hi hauria situacions de pobresa energètica si la gent no 
fos desnonada dels seus domicilis.    
 
El Sr. Grau, diu que les dades macroeconòmiques ell no les coneix, ni són de l’àmbit 
de la seva competència; que la situació a Cubelles és el que li preocupa, ja que hi han 
molts ciutadans sense feina o, inclús tenint-la, no arriben a final de mes a causa de la 
baixada de salaris, persones sense casa o inclús a l’estiu s’han obert els menjadors de 
les escoles perquè els nens i nenes de Cubelles poguessin tenir un àpat digne al dia o 
persones grans que tenen els seus estalvis segrestats per les entitats bancàries.    
Conclou dient que són els ajuntaments qui fan front a aquests ajuts, sense que arribin 
els diners dels govern de Catalunya i Madrid i la destrucció de convivència als 
municipis la pateixen els ajuntaments i els seus ciutadans. 
 
El Sr. Alamán  comenta que a la segona part de la legislatura, en la que el PSC està 
al govern, municipalment no han fet res per solucionar el problema, encara i la bona 
política realitzada a la Regidoria d’Hisenda; que la intervenció del Sr. Grau sí és 
demagògia, ja que la política del PSC ha provocat la situació de crisi amb els seus 
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fets.  Conclou dient que és evident que s’han de preocupar de la pobresa energètica, 
com pel fet d’evitar una sèrie de desnonaments en l’època del govern socialista 
introduint les mesures de correcció necessàries. 
 
Es sotmet a votació la moció i s’aprova per 14 vots a favor (4 d’ICV-EUiA, 3 del PSC, 
2 de CIU, 3 d’UC-Reagrupament (Sra. Fonoll, Sr. Hugué, Sra. González), 1 d’EC-FIC i 
1 de la Regidora no adscrita), 2 abstencions (2 del PPC) i cap vot en contra 
 
13.- ALTRES MOCIONS 
 
No n’hi ha 
 
14.- PRECS I PREGUNTES 
 
PRECS I PREGUNTES PLE ORDINARI DE DATA 17 DE FEBRER DE 2015 
 
Precs de la Regidora no adscrita 
 
1. La Sra Navarrete comenta que va presentar vàries instàncies i ha realitzat en 
diverses ocasions preguntes al respecte i encara no ha rebut resposta; prega que li 
contestin les instàncies presentades, concretament la dirigida al Departament 
d’Hisenda, ja que fa un mes que la va presentar i no ha rebut resposta. 
 
Precs del grup municipal d’EC.FIC 
 
1.- La Sra. Martínez es dirigeix al regidor de Medi Ambient per comentar-li que al 
carrer es llença sofre per evitar les friccions dels gossos, i que aquest producte és 
altament tòxic; prega que es realitzi alguna actuació per què no es vessi el sofre pels 
carrers, degut a la seva alta toxicitat, ja que comporta perill, tant per la inhalació com 
quan arriba al clavegueram i comporta un perill pel medi ambient.  També prega que 
es faci el possible per supervisar els llocs on es posa el sofre pel fet de posar-ho a les 
voreres i manipular-lo. 
 
2.- La Sra. Martínez prega al Sr. Lleó que es netegin els carrers del municipi. 
 
Precs del grup municipal d’UC-11- Reagrupament 
 
1.- La Sra. Fonoll prega que es realitzi alguna actuació per evitar que les bicicletes 
circulin en direcció contrària als cotxes al passeig de la Mar Mediterrània. 
  
2.- La Sra. Fonoll explica que al ple del mes d’octubre va realitzar la pregunta en 
referència al contracte del cementiri; demana saber com es troba el tema, i afegeix  
que l’empresa treballa amb maquinària sense normativa i el sistema que utilitzen és 
del tercer món.  Prega que demanin a l’empresa que canviïn el sistema de treball o 
que rescindeixin el contracte. 
 
Preguntes de la Regidora no adscrita 
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1.- La Sra. Navarrete es dirigeix al Sr. Lleó i li pregunta: té previst realitzar alguna 
actuació per desratitzar els terrenys de la deixalleria, degut a què es troben al costat 
de l’institut? 
 
2.- La Sra. Navarrete pregunta al Sr. Lleó. Té previst fer alguna actuació al pont de la 
tèrmica, el que es dirigeix a la zona industrial, ja que està totalment rovellat, amb el 
perill que comporta per la gent que passeja per aquest pont?  
 
El Sr. Lleó contesta que ha parlat amb l’empresa ADIF i que li han dit que no tenen 
diners i no desitgen invertir. 
 
La Sra. Navarrete li recorda que quan ella formava part del govern es va convocar una 
reunió amb ADIF i van netejar els laterals situats de l’Avinguda Onze de Setembre. 
 
El Sr. Lleó comenta que els laterals no els neteja ADIF, és un servei que realitza una 
empresa del poble. 
 
La Sra. Navarrete conclou pregant que es solucioni la neteja dels laterals. 
 
3.- La Sra. Navarrete  explica que fa set mesos que pel municipi es troben saques de 
runa, i pregunta: per què  fa set mesos que no s’han retirat?  Per què es troben mobles 
llençats al carrer?  Diu que si es tracta d’actes incívics que es posin les sancions 
corresponents. 
 
4.- La Sra. Navarrete explica que al passat ple del mes de gener va realitzar la 
pregunta en referència a les armilles reglamentàries de la Policia Local; que se li ha 
lliurat un informe en el qual s’explica que s’està tramitant l’adquisició de les armilles i 
pregunta al Sr. Lara: pot ser més concret?  Quan podran disposar els agents de la 
Policia Local de les armilles personalitzades? 
 
Preguntes del grup municipal d’EC.FIC 
 
1.- La Sra. Martínez explica  que a la zona de la platja Llarga es troba una canonada 
negra a la vista -per sobre de la sorra, davant de l’edifici Miramar i Sant Jordi al 
passeig Migjorn-, i que porta gairebé un any; seguidament pregunta: se sap què circula 
per la canonada?  Demana que es revisi ja que no és lloc perquè hi hagi una 
canonada a la vista.. 
 
2.- La Sra. Martínez, comenta que a la platja Llarga hi ha construïda una balconada 
de formigó, amb esquerdes importants i que qualsevol ciutadà pot patir un accident; 
que les baranes estan rovellades i donen imatge de deixadesa, sol·licita que ho 
arreglin i pregunta: s’ha sol·licitat el permís corresponent a Costes per la construcció 
d’aquest balcó? 
 
3.- La Sra. Martínez explica que al ple del mes de gener va fer una sèrie de preguntes 
en referència al Parc de Nadal i pregunta al Sr. Pineda: li pot facilitar còpia de les 
bases? 
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4.- La Sra. Martínez pregunta: de les ofertes realitzades per la Fira de Nadal, com és 
que s’ha escollit a una empresa amb l’oferta amb un preu més elevat, ja que hi havia 
una altra empresa que havia presentat oferta pel mateix servei per 1.000€ menys?  
 
5.- La Sra. Martínez pregunta: per què s’ha gestionat i encarregat el Pla d’usos per 
limitar el Pla general de forma externa? No es podia fer aquesta limitació des del 
Departament de Serveis Tècnics sense la necessitat de contractar un servei extern, el 
qual ha costat al voltant d’uns 13.000€? 
 
6.- La Sra. Martínez pregunta: quin és el concepte de la factura presentada pel Sr. 
Francesc Surroca per import de 5.203€ aprovada per Junta de Govern Local en data 
14 de gener de 2015? Poden facilitar còpia d’aquesta factura i del treball realitzat? 
 
7.- La Sra. Martínez pregunta: quin és el concepte de les factures presentades per 
l’empresa Gestió Integral, per import total de 1.764,18€ repartit en 3 factures, 
aprovades per Junta de Govern Local de data 14 de gener de 2015?  Poden facilitar 
còpia de les factures i l’encàrrec sol·licitat a l’empresa? 
 
8.- La Sra. Martínez pregunta: quin és el concepte de les factures presentades per 
l’empresa Gestió Integral, per import total de 2.362,24€, aprovades per Junta de 
Govern Local de data 29 de desembre de 2014, repartit en 3 factures?  Poden facilitar 
còpia de les factures i del treball realitzat?  
 
La Sra. Alcaldessa comenta a la Sra. Martínez que la documentació que demana l’ha 
de sol·licitar per instància. 
 
La Sra. Martínez respon que com a equip de govern ha de preguntar, ja que al ROM 
figura a l’apartat de precs i preguntes que poden realitzar les preguntes que 
considerin. 
 
La Sra. Alcaldessa contesta que es va acordar que podien demanar per instància el 
que necessitin, tal com fa UC-11-Reagrupament, que es troben a l’apartat de precs i 
preguntes, i si ella no pot presentar instància, pot adreçar-se una altra persona de EC-
FIC. 
 
9.- La Sra. Martínez exposa que en la Junta de Govern de Treball del passat 2 de 
febrer de 2015, al punt 6, es parlava d’una primera trobada amb totes les persones 
que han de formar part de l’equip tècnic de la Comissió Patrimonial Local, convocada 
pel dia 7 de febrer, pregunta: s’ha realitzat aquesta trobada? 
 
10.- La Sra. Martínez diu que en reiterades ocasions han comentat que a la zona de 
l’estació, hi ha  molta brutícia i com a conseqüències, rates. Demana que es passin, ja 
que també hi han branques punxegudes que sobresurten i qualsevol ciutadà es pot fer 
mal. Pregunta: han demanat responsabilitats a l’empresa que ho gestiona per arreglar-
ho? Pensen fer alguna actuació al respecte? 
 
Preguntes del grup municipal del PPC 
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1.- La Sra. Boza diu que en diverses ocasions el PPC ha realitzat preguntes sobre 
l’enllumenat públic, pregunta: fins quan estaran els talls dels enllumenats públics en 
alguns carrers del municipi? 
 
El Sr. Lleó vol aclarir que des del 2001 s’han realitzat reclamacions a la companyia, ja 
que hi havia xarxes en mal estat; que al 2005 es va tornar a reclamar i que en aquella 
època no es va realitzar cap actuació.  Explica que en aquests moments s’han invertit 
250.000€ en estalvi energètic, que fa que baixi la càrrega a tots els comptadors i 
automàtics que hi ha a diferents zones del municipi, però que tot i aquestes baixades, 
encara es produeix algun tall en època de pluges. Afegeix que s´està treballant per 
canviar les instal·lacions internes, ja que es tracta d’instal·lacions de fa molts anys, 
que també està previst canviar el cablejat i els conductes, tant a la zona marítima, com 
Bardají, com a la majoria d’urbanitzacions del municipi; que totes aquestes 
instal·lacions comencen a tenir una vellesa i que això provoca aquesta problemàtica.  
Continua dient que, s’estan buscant subvencions des de l’Ajuntament per poder 
arreglar totes aquestes instal·lacions, ja que el cost és molt elevat, però que mica en 
mica es solucionarà el problema. 
 
La Sra. Boza agraeix l’explicació, però entén que ara no hi ha previsió per solucionar-
ho. 
 
El Sr. Lleó contesta que s’estan buscant subvencions per poder finançar el que queda 
de projecte. 
 
La Sra. Boza conclou dient que la problemàtica és greu, i dedueix -amb l’explicació del 
Sr. Lleó- que no hi ha previsió en quan a temps, que és la pregunta realitzada. 
 
2.- La Sra. Boza explica que els veïns del carrer Cor de l’Espiga cantonada amb carrer 
Mercè, li han comentat que els contenidors de brossa situats en aquesta zona estan 
deteriorats, no tant per incivisme sinó que les palanques no funcionen.  Pregunta: hi ha 
una previsió de renovació de contenidors o de reparació dels que no funcionen? 
 
Preguntes del grup municipal d’UC-11-Reagrupament 
 
1.- La Sra. Fonoll pregunta: quan es farà la recepció del nou pavelló poliesportiu? 
Quin és el motiu de l’endarreriment de les obres? 
 
2.- La Sra. Fonoll pregunta: l’escultura de la plaça Miquel Martí i Pol l’ha fet algun 
artista local dedicat a la forja? Poden mantenir la plaça neta i arreglar les papereres 
trencades? 
 
3.- La Sra. Fonoll pregunta: tenen previst fer un bonobús pels usuaris amb menys 
recursos? 
 
4.- La Sra. Fonoll explica que han vist una notificació que posa “recollida de gats 
rodamóns” al barri  Marítim, i pregunta: on els porten? Diu que suposa que és a 
Vilafranca, però vol la confirmació. 
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5.- La Sra. Fonoll pregunta: Tenen controlada la plaga de porcs senglars que baixen a 
la desembocadura del Foix? 
 
El Sr. Lleó contesta que es va parlar amb els agents rurals i estan fent un control 
exhaustiu a les nits, a l’igual que la Policia Local; que la riera és un camí biològic 
d’aquest tipus d’animals i que creien que venien de la Font del Bruno, però que es 
tracta d’animals que no provoquen cap perill ja que s’espanten i marxen quan veuen 
les persones, i que el control es realitza tant a la desembocadura com a la Font del 
Bruno, per què no baixin al poble.  
 
Seguidament, el Sr. Lleó contesta que els gats recollits els porten a la colònia que hi 
ha a Cubelles. 
 
 

Respostes a les preguntes formulades per la Regidora no adscrita 
en el Ple ordinari del 20 de gener de 2015 

 
1.- La Sra. Navarrete explica que, en referència a la pregunta realitzada al ple passat 
sobre els cables, que se li ha contestat que està solucionat i no hi ha cap cable solt en 
cap fanal, i pregunta: com és possible que davant del Club Marítim hi hagi un fanal 
amb els cables solts, amb el perill que suposa? 
 
Segons ens informa SECE al Passeig Marítim hi ha un fanal  que falta la llumenera i el 
cable està desconnectat. En breu es procedirà a la seva reparació. 
 
2.- La Sra. Navarrete sol·licita còpia de l’acord que s’ha realitzat amb l’empresa que 
gestiona “La Draga” i pregunta: en quina forma s’està realitzant el contracte? Com 
tenen cura dels nens i nenes? Com s’han efectuat els comiats dels treballadors i 
treballadores? 
 
Estem en procés de treball per poder licitar la contractació. Tenen cura dels nens i 
nenes amb molta professionalitat, com sempre. 
Els comiats de les treballadores s’ha efectuat entre l’empresa i les seves empleades. 
 
3.- La Sra. Navarrete  pregunta:  des del Departament de Medi Ambient s’ha fet 
alguna actuació en referència a l’abocament de canyes que es produeixen al Raval del 
Torrent amb tot el perjudici que suposa? Degut als actes incívics que es produeixen, 
no s’ha fet cap actuació al respecte? 
 
Des de medi ambient no es té constància d’actes incívics relacionats amb abocaments 
de canyes al Raval del Torrent. 
 
La possible presència de restes de canyar a la llera del torrent pot estar relacionada 
amb les darreres tempestes de pluja i vent que de manera natural son depositades 
aigües avall. 
 
4.- La Sra. Navarrete explica que uns 47 veïns del carrer Begonya van presentar 
instància al mes de novembre i se’ls ha solucionat algun dels problemes que 
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indicaven, però no tots, i pregunta: els solucionaran la resta de problemes que 
exposaven a la instància? Rebran resposta al respecte? 
 
Aquesta instància anava adreça a Medi Ambient i a obres i serveis. 
 
Des de Medi Ambient es va respondre per instància en data 27 de gener on 
s’informava als veïns dels tràmits que s’estava realitzant per donar solució al que 
exposaven. 
 
5.- La Sra. Navarrete comenta que va rebre una trucada d’un veí, el qual li explicava 
que va anar a la farmàcia de guàrdia a comprar medicaments després d’una visita 
d’urgències al metge, i es va trobar que no podia aparcar perquè al carrer Rocacrespa, 
davant de la farmàcia, han posat un aparcament de bicis, i pregunta: es podria 
desplaçar l’aparcament de bicis uns 3 metres i així disposar d’un aparcament de 
cotxes pels usuaris de la farmàcia i disposar d’espai d’aparcament en casos 
d’emergència? 
 
Passarem aquesta problemàtica en la propera Junta de Mobilitat. Informar-li que 
l'aparcament de bicis es va instal·lar abans que la farmàcia, amb això volem dir que no 
«hem posat un aparcament de bicis davant de la farmàcia». 
 
6.- La Sra. Navarrete pregunta. Què va passar el dia 31 de desembre de 2014 que 
uns 60 jubilats es van quedar sense poder celebrar la festa de cap d’any en un espai 
municipal?, Comenta que no se’ls va atendre a una reunió que tenien programada i no 
van ser informants de l’anul·lació d’aquesta. 
 
Només consta un registre d’entrada, el *, amb número */*, presentada pels 
representants de l’associació AMICU, sol·licitant la sala del 2n pis de Caixa Penedès 
per “Esta Asociación quiere pasar la noche de fin de año junto a parte de socios y 
cuidadores para lo que se sol·licita la sala situada en el 2º piso de la Antigua Caixa 
Penedès”. Aquesta sol·licitud va ser denegada a través d’ofici de data 23 de desembre 
de 2014, amb registre de sortida */*.  
 
Aquesta instància està fora de termini i, a més, se sol·licita un espai fora dels espais 
recollits a l’Ordenança reguladora de l’ús privatiu dels locals, dependències i espais 
oberts municipals i la cessió de material de l’Ajuntament de Cubelles. A més, es va 
consultar amb l’Alcaldia i es va informar que només es cedeix espai per a la nit de cap 
d’any al col·lectiu de la gent gran de Cubelles, en la Sala d’Activitats del Centre Social, 
de forma alterna cada any a les associacions Cimblanc i PuraVida. 
 
La Sra. Cuadra es trobava reunida amb una entitat el dia 29 de desembre a les 10:00 
del matí i sis ciutadans la van esperar i li van explicar que volien celebrar el ball de cap 
d'any al casal del Penedès.  Ella és va comprometre a traspassar-ho al govern i donar-
los una resposta. I així ho va fer, ho va traspassar al govern i allà es van exposar els 
motius pels quals no es podia celebrar la revetlla en aquest espai. Al matí següent la 
Sra. Cuadra va trucar a un dels ciutadans i li va traslladar la resposta, oferint-li la sala 
d'exposicions, sempre i quan ho demanessin com a PuraVida i en nom del president 
de l'entitat, com recull l'ordenança. No consta al registre d’entrada cap petició de 
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l’entitat, presentada per un dels seus representants legals o amb l’autorització 
d’aquests, en referència a l’espai sol·licitat. 
 
Tot i això, personal del departament de Protocol va parlar amb un representant 
d’aquest col·lectiu i li va traslladar que la petició estava fora de termini, que l’únic espai 
que se cedia per al sopar de cap d’any per a la gent gran de Cubelles, de forma 
excepcional i amb l’acord existent entre les entitats, és el de la Sala d’Activitats. 
Malgrat tot, es va comprometre a traslladar-ho a Alcaldia i donar-li una resposta, cosa 
que es va fer des del departament de Protocol de forma telefònica. 
 
L’ordenança reguladora, aprovada per unanimitat pel Ple municipal, no permet 
concedir permís per activitats com la que se sol·liciten. 
 
7.- La Sra. Navarrete pregunta: quins criteris s’han seguit aquest any per realitzar les 
vacances dels treballadors de Ràdio Cubelles? Explica que tant dret tenen els 
treballadors i treballadores a gaudir de les seves vacances com el dret dels ciutadans 
a tenir actualitzada la pàgina web, ja que – diu - des del dia 23 de desembre de 2014 
fins al 7 de gener de 2015 no s’han actualitzat les notícies a Ràdio Cubelles; 
seguidament pregunta: quin ha estat el motiu? Per què no s’ha pogut coordinar el 
servei d’una altra manera? 
 
D’acord amb les instruccions del departament de Recursos Humans, el personal de 
l’Ajuntament de Cubelles pot gaudir dels seus dies de vacances fins el 15 de gener de 
l’any següent. És a dir, les vacances pendents de realitzar el 2014 es podien gaudir 
fins el 15 de gener de 2015. 
 
Enguany, com es ve fent cada any des de finals de la passada legislatura, s’aprofita el 
període de vacances nadalenques per netejar les vacances del personal i fer tasques 
de manteniment tècnic, tenint en compte: 
 

1. El gran número de dies festius. 
2. Que l’equip de col·laboradors/es acostumen a fer festa i deixen els seus espais 

enregistrats. 
3. Que durant aquest període s’aprofita per fer millores als estudis, depurar 

problemes de la xarxa informàtica, actualitzar servidors..., accions que són 
incompatibles amb l’emissió en directe.  

4. Que és un període en el que l’activitat informativa és escassa. Com a mostra 
d’aquesta caiguda de l’activitat, només cal comprovar com altres mitjans de 
comunicació de titularitat pública van publicar en aquest mateix període: 

a. Web municipal                                   3 notícies 
b. Canal Blau (web)                              5 notícies 
c. Ràdio Cubelles (web)                       3 notícies 

 
Enguany, les tres persones que conformen la plantilla en actiu de Ràdio Cubelles 
(perquè cal tenir en compte que hi ha una persona de permís de paternitat fins el 17 de 
febrer de 2015) han fet vacances els dies 22, 23, 29 i 30 de desembre i 2, 5, 7 i 9 de 
gener. És a dir, 8 dies hàbils. Cal tenir en compte que els mitjans de comunicació 
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provats acostumen a cobrir les vacances, baixes i permisos, cosa que en el cas de 
Ràdio Cubelles aquest fet no es produeix per les limitacions legals establertes.  
Cal tenir en compte que: 
 

1. La missió principal de Ràdio Cubelles és emetre informació radiofònica a través 
de FM, web o els canals d’àudio de la TDT. En aquest sentit,  no ha deixat 
d’emetre informació ni un sol dia des del 22 de desembre fins l’11 de 
gener. 

2. La informació a la web de l’emissora és complementària a la seva tasca 
principal, que és l’emissió radiofònica. 

3. El personal de Ràdio Cubelles va establir un sistema per cobrir qualsevol 
informació que es produís en aquest període. Fruit d’això, es va cobrir en 
aquest període, aturant les vacances del personal, la informació relativa a: 

a. valoració de la comissió informativa de l’anomenat ‘cas Romero’,  
b. el premi de la loteria de Nadal caigut a Cubelles 
c. el balanç del recapte de Nadal, organitzat per Recapte per Cubelles.  

 
En aquest període, entre el 23 de desembre i el 7 de gener, no es va produir cap 
més informació remarcable. Per aquest motiu, no va fer falta que cap persona de 
l’emissora aturés les seves vacances, que després del 15 de gener de 2015 es 
perden. 
 
Finalment, i a petició del personal del departament de Comunicació, cal afegir que 
aquesta proposta és del mateix personal i que, fins a la data, els/les diferents regidors i 
regidores de Comunicació han entès que aquesta petició és en benefici del servei, 
perquè es prima la qualitat de la informació per davant de la quantitat.  
 
8.- La Sra. Navarrete diu que al mes de setembre la residència de la tercera edat va 
sol·licitar el canvi de nom, degut al servei tan necessari que realitzen al municipi, 
pregunta: on està el problema per no haver solucionat la petició de la residència, 
transcorreguts 5 mesos?  Tenint en compte que hi han 99 places, 50 com a centre de 
dia i 80 llocs de treball, amb el que suposa per al municipi, on està el problema?  
Explica que aquest tema ho va comentar a la passada comissió informativa, prega una 
solució ràpida. 
 
S'ha informat oportunament a la sol·licitant de la problemàtica existent. S'han de 
realitzar una sèrie de mesures correctores les quals han estat comunicades a la 
sol·licitant. 
 
9.- La Sra. Navarrete  pregunta: donada la importància, tenen previst dotar als agents 
de la Policia Local d’armilles personalitzades perquè compleixin la normativa durant la 
seva jornada laboral? 
 
S’adjunta còpia de l’informe del Cap de la Policia Local de data 12 de febrer de 2015. 
 

Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal d’EC-FIC 
en el Ple ordinari del 20 de gener de 2015 
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La Sra. Martínez  comenta que els veïns del carrer Gardènia es van posar en contacte 
amb ella per demanar-li suport i així poder rebre resposta a la seva sol·licitud, i diu 
reiterar la pregunta formulada per la Sra. Navarrete. 
 
1.- La Sra. Martínez explica que des de les associacions Pura Vida i Cimblanc, volien 
celebrar la revetlla de cap d’any a la sala del Casal del Penedès.  Que Pura Vida va 
sol·licitar aquesta sala per poder fer la celebració, i demana - si li poden contestar al 
moment-: quin va ser el motiu pel qual se’ls va denegar el permís per  disposar la sala 
per la celebració?  Continua explicant que l’associació Cimblanc celebrava la revetlla a 
100€ per parella, preu que no era accessible per molts dels avis degut a què es tracta 
de gent gran que només percep una pensió.  
 
Només consta un registre d’entrada, el *, amb número */*, presentada pels 
representants de l’associació AMICU, sol·licitant la sala del 2n pis de Caixa Penedès 
per “Esta Asociación quiere pasar la noche de fin de año junto a parte de socios y 
cuidadores para lo que se sol·licita la sala situada en el 2º piso de la Antigua Caixa 
Penedès”. Aquesta sol·licitud va ser denegada a través d’ofici de data *, amb registre 
de sortida */*.  
 
Aquesta instància està fora de termini i, a més, se sol·licita un espai fora dels espais 
recollits a l’Ordenança reguladora de l’ús privatiu dels locals, dependències i espais 
oberts municipals i la cessió de material de l’Ajuntament de Cubelles. A més, es va 
consultar amb l’Alcaldia i es va informar que només es cedeix espai per a la nit de cap 
d’any al col·lectiu de la gent gran de Cubelles, en la Sala d’Activitats del Centre Social, 
de forma alterna cada any a les associacions Cimblanc i PuraVida. 
 
La Sra. Cuadra es trobava reunida amb una entitat el dia 29 de desembre a les 10:00 
del matí i sis ciutadans la van esperar i li van explicar que volien celebrar el ball de cap 
d'any al casal del Penedès.  Ella és va comprometre a traspassar-ho al govern i donar-
los una resposta. I així ho va fer, ho va traspassar al govern i allà es van exposar els 
motius pels quals no es podia celebrar la revetlla en aquest espai. Al matí següent la 
Sra. Cuadra va trucar a un dels ciutadans i li va traslladar la resposta, oferint-li la sala 
d'exposicions, sempre i quan ho demanessin com a PuraVida i en nom del president 
de l'entitat, com recull l'ordenança. No consta al registre d’entrada cap petició de 
l’entitat, presentada per un dels seus representants legals o amb l’autorització 
d’aquests, en referència a l’espai sol·licitat. 
 
Tot i això, personal del departament de Protocol va parlar amb un representant 
d’aquest col·lectiu i li va traslladar que la petició estava fora de termini, que l’únic espai 
que se cedia per al sopar de cap d’any per a la gent gran de Cubelles, de forma 
excepcional i amb l’acord existent entre les entitats, és el de la Sala d’Activitats. 
Malgrat tot, es va comprometre a traslladar-ho a Alcaldia i donar-li una resposta, cosa 
que es va fer des del departament de Protocol de forma telefònica. 
 
L’ordenança reguladora, aprovada per unanimitat pel Ple municipal, no permet 
concedir permís per activitats com la que se sol·liciten. 
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2.- La Sra. Martínez, en relació al Ple del mes de setembre, va preguntar per la 
nevera del banc d’aliments que s’havia d’adquirir amb els diners recaptats juntament 
amb una associació de BTT.  La resposta va ser que estava encarregada.  Pregunta: 
poden confirmar si ha arribat? Si no és així, poden dir en què s’han destinat els diners 
recaptats? 
 
En data 17 de novembre de 2014 i segons Resolució de la Regidora de Benestar 
Social 122/14, es va realitzar el contracte menor de subministrament d’un congelador 
de gran volum i en data 15 d’octubre i amb resolució núm. 106/2014 es va realitzar el 
contracte per la càmera frigorífica.  
 
Posteriorment es van venir a fer el muntatge a principis de desembre. Per tant les 
neveres estan muntades al cinema.  
 
3.- La Sra. Martínez pregunta, com pot ser que els arbres situats al voltant de les 
escoles no s’hagi previst aprofitar el període de vacances per podar-los?  Per què s’ha 
realitzat la poda després de les vacances de Nadal amb els problemes que comporta 
pels pares i mares a l’hora de deixar els nens a l’escola?  Ningú vetlla per organitzar 
aquestes tasques?  Per què no s’ha realitzat en període vacacional? 
 
 S’ha seguit la mateixa planificació de poda de cada any. Al voltant de les escoles s’ha 
realitzat la poda intentant evitar el màxim de molèsties a les famílies. S’han seguit 
escrupolosament les mesures de seguretat i les indicacions de la Policia Local. 
 
4.- La Sra. Martínez explica que el 23 de desembre es van posar en contacte amb ella 
uns veïns de Mas Trader per saber què passava amb el senyal de televisió que 
realitza el repetidor de la urbanització, donat que el dia 31 era el darrer dia per 
resintonitzar el senyal, estaven espantats amb la possibilitat de quedar-se sense 
durant les festes de Nadal.  Comenta que no van ser informats i, davant de les 
diverses trucades que va rebre, ella va trucar al Departament de Comunicació per 
poder donar una resposta als veïns. Diu que no costava res donar la informació 
corresponent als afectats en referencia al repetidor i així tranquil·litzar-los, i que el 
mateix dia per la tarda estava penjada la informació a la pàgina web, fet que agraeix, 
però pregunta: no creuen que hagués estat millor donar la informació amb temps i 
forma als veïns perquè estiguessin tranquils? 
 
En data 3 de desembre, l’AAVV Mas Trader II fa instància */*, per la qual sol·licita 
informació al respecte del procés de re-sintonització del repetidor de Mas Trader. En 
data *, la regidora de Comunicació, Premsa i Informàtica respon a aquesta petició dels 
representants veïnals amb el registre de sortida */*, informant-los dels passos fets des 
del departament per tenir més informació al respecte dels canvis de freqüències dels 
canals de televisió digital terrestre com a producte del que es coneix com el dividend 
digital, que ha de permetre el desplegament de la xarxa de dades 4G que moltes 
operadores de telefonia mòbil ja ofereixen a la seva clientela.  
 
En aquest mateix escrit es recorda que els ajuntaments “no tenen competències en 
matèria de telecomunicacions”, malgrat la qual cosa “des del Departament de 
Comunicació hem sol·licitat una reunió urgent amb la Secretaria General de 
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Telecomunicacions” amb l’objectiu de conèixer les intencions de l’organisme 
competent en aquest desplegament i els terminis en els quals es portarà a terme. 
 
La Sra. Martínez va parlar telefònicament amb personal de la regidoria el 23 de 
desembre, tal i com diu, dia en el qual aquest departament va publicar una nota a la 
pàgina de facebook municipal informant sobre l’ampliació del termini d’adaptació per 
part del Ministeri d’Indústria. 
 
És evident que sempre es pot fer més a nivell comunicatiu, però tenint en compte que 
el municipi no té cap competències, que les institucions competents han realitzat 
campanyes informatives al respecte i que s’ha atès la petició de l’AV Mas Trader II, 
com a representants i interlocutors vàlids amb el veïnat de la zona, creiem que s’ha 
donat la informació. 
 
Paral·lelament, el passat 27 de gener de 2015 vam comunicar a través dels canals de 
comunicació habituals que la Secretaria de Telecomunicacions de la Generalitat de 
Catalunya ha informat que dins de la primera quinzena es farà la re-sintonització del 
repetidor de Mas Trader. 
 
5.- La Sra. Martínez exposa que els veïns i comerciants del carrer Jacint Verdaguer 
van elaborar uns ornaments amb material reciclat per decorar el carrer per les dates 
de Nadal, fet que vol agrair per la seva creativitat i originalitat.  Que aquest col·lectiu es 
va posar en contacte amb l’Ajuntament per assegurar-se que podien col·locar aquesta 
decoració, rebent ajuda de l’Ajuntament, però que la decoració va ser retirada per 
l’Ajuntament el dia 5 de gener al matí amb motiu de la cavalcada de reis perquè 
impedia el pas de les carrosses; per això, exposa que no es tinguessin en compte les 
mides a l’hora de penjar els ornaments, i pregunta: ningú va pensar en coordinar les 
tasques? Així és com donen suport i motiven als comerciants i les iniciatives del 
comerç local?  
 
Els comerciants van demanar ajut a la brigada per penjar els ornaments nadalencs i la 
brigada, amb una escala els va penjar tant amunt com va poder. Tot i així el 
responsable de la brigada ja ho va avisar. La brigada no disposa de elevadors per 
penjar ornaments a 5 m d'alçada. Finalment les carrosses varen passar per aquest 
carrer i es van haver de retirar. 
 
6.- La Sra. Martínez pregunta: en referència as ajuts que es fan a través de Serveis 
Socials per a les compres de Nadal, poden dir com s’ha gestionat aquests any els vals 
que es donen a les famílies que ho necessiten? Ho van coordinar amb les diferents 
associacions de comerços del poble? Com s’han posat en contacte amb les botigues 
del municipi per tal, que les que no formaven part de l’associació, tinguessin 
l’oportunitat de participar en cas de desitjar-ho? Quins han estat el comerços que han 
participat? Com els ha arribat la informació? 
 
S’ha gestionat a través de l’alcaldia. Vam coordinar-ho a través de la Regidoria de 
Comerç i l’Associació d’Hosteleria i Comerç de Cubelles. El nom de les botigues es va 
fer entre ambdues. 
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Els comerços que han participat són: 
 

 DECO-GRIS. C/ DE L’ESTACIÓ, 2 

 EL RACÓ DE LA LAURA. Sant Antoni, 11 

 EVA ALFARO SABATERIES. c/ Rocacrespa, 18-20 

 FADES I FOLLETS. C/ Jacint Verdaguer, 18 

 INIESTA ESPORTS I MODA. c/ de la Creu, 13 

 KARAMBA KIDS. Passeig Vilanova, 20 

 KLÖE. Passeig Vilanova, 12 

 L’ESTEL. C/ Jacint Verdaguer, 2 

 LLISK.QBELLES. C/ Àngel Guimerà, 3 

 LUMAR MODAS. C/ de la Creu, 9 

 MERKALZADO. C/Roselló, Nau 7D. (Polígon Les Salines) 

 NELICHES. C/ Gallifa, 26 

 TOT MODA. Passeig Vilanova, 1-3 

 ZOTTO. C/ Rocacrespa, 26-28 

  
La informació els hi va arribar, primer en una visita feta per l’alcaldessa que els 
convidava a una reunió a l’Ajuntament de Cubelles per aclarir la logística. 
 
7.- La Sra. Martínez pregunta: quines són les empreses que es van presentar a 
concurs per a organitzar el Parc de Nadal? Per quin import es van ofertar cadascuna 
d’elles? Quina va ser la que ho va realitzar? seguidament demana còpia de totes les 
ofertes presentades i de les bases del concurs. 
 
Quines empreses es van presentar al concurs del Parc de Nadal? 
 
Jaumar Busca’t l’Aventura S.L. (B61686986) 

- Serveis ELA Gavà, S.L. (33965348Y) 

- Klousner, S.L. (B64145550) 

- Triajock, S.L. (B65447088) 

-  
Per quin import es van ofertar cada una? 
 

- Jaumar Busca’t l’Aventura S.L. – 8.400 € 

- Serveis ELA Gavà, S.L.  – 9.600 € 

- Klousner, S.L.  – 9.600 € 

- Triajock, S.L.  – 9.600 € 

-  
Quina ho va realitzar? 
 

- Triajock, S.L.  
Còpia de les ofertes i bases del concurs 
 

- Els plecs de clàusules i les ofertes de les empreses es troben a l’expedient 
corresponent al departament de Contractació. Aquest expedient pot consultar-
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se i es poden fer les còpies que necessitin anant al departament de 
Contractació. 

 
8.- La Sra. Martínez explica que a la Junta de Govern Local del dia 26 de novembre 
de 2014 es va donar compte de la Sentència 361/2014 interposada pel sindicat 
CATAC contra l’Ajuntament de Cubelles pel conflicte col·lectiu per l’incompliment dels 
preceptes legals que emparen als treballadores laborals a percebre la paga 
extraordinària de desembre de 2012, i pregunta:  la defensa d’aquest afer judicial ha 
estat contractat de manera externa? Quin cost ha suposat per l’Ajuntament? 
 
Si. Quan la Diputació de Barcelona no ens pot fer el servei, l’Ajuntament de Cubelles 
sempre contracta de manera externa. El cost dels honoraris de l’advocat ha sigut 
5.203,00 €.  
 
9.- La Sra. Martínez exposa que a la Junta de Govern Local del dia 3 de desembre de 
2014, es va aprovar un contracte a favor de l’empresa Eduard Montané Balagué, en 
relació a la redacció de documents de la modificació del Pla General per un import de 
13.552€ i l’aprovació d’un altre contracte pel mateix concepte, a l’empresa Antoni 
Gillamón Zapata per un import de 12.100€; pregunta: en què consisteixen aquestes 
modificacions?  
 
Són dos contractes de serveis que es van tramitar des de STM , seguint la tramitació 
establerta a la legislació de contractes, per tal de donar solució a dues problemàtiques 
aparegudes en relació al pla general vigent. 
 
1-Un contracte correspon a la necessitat de regular de forma més adequada els usos 
previstos al pla general, en les claus urbanístiques del sòl urbà. S’ha aprofitat la 
necessitat de regulació de les associacions cannàbiques per fer un document de major 
abast que corregeix i millora moltes disfuncionalitats existents en la regulació d’usos 
vigent del pla general, que provenen de la revisió del PG del 1993, i del pla general de 
1984. Una regulació doncs, de fa més de 30 anys. Aquesta nova regulació implica la 
tramitació de la modificació del pla general. 
 
2-L’altre modificació es fruit dels compromisos que va adquirir l’Ajuntament amb 
Endesa, per tal d’electrificar el carrer Clariana, que implicaven la necessitat de 
delimitar un polígon d’actuació urbanística en alguna de les finques del carrer de 
l’Arboç, a Corral d’en Cona, per garantir l’acabament de les obres d’urbanització i 
construcció d’una nova estació transformadora. La delimitació d’aquest àmbit implica 
també una modificació puntual del pla general 
 
Continua explicant que el Sr. Pineda no pot intervenir ni estar present en cap dels 
temes relacionats amb el Pla General; i pregunta: com és que s’aproven aquests 
contractes amb el seu vot inclòs? 
 
En aquests temes el Sr. Pineda pot intervenir i votar com qualsevol altre regidor/a de la 
Corporació. 
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10.- La Sra. Martínez diu que a la Junta de Govern Local del dia 10 de desembre de 
2014 es va aprovar contracte -amb caràcter d’urgència- a favor de l’empresa GRUP 
REQUEJO, SLU per a l’adequació de dependències municipals per un import de 
14.518,85€, continua dient, que entén que no s’ha realitzat concurs per licitar aquestes 
obres i són adjudicades directament per l’equip de govern; pregunta: quin era el motiu 
de la urgència? S’ha hagut de licitar directament sense concurs? Per quin motiu s’han 
realitzat aquestes obres? On han estat realitzades? 
 
L’article 111 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per 
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que estableix que la tramitació de 
l’expedient del contracte menor tan sols exigeix l’aprovació de la despesa i la 
incorporació al mateix de la factura corresponent amb els requisits reglamentàriament 
establerts, així com l’article 138, que permet la contractació menor d’obres amb un 
import que no excedeixi els 50.000,00 €; Tot i això s'ha tramitat la contractació 
prèviament a la execució de l'obra 
 
Es tracta de les obres d’adequació de la nova ubicació del Servei de Contractació de la 
Corporació. Han estat realitzades en la primera planta de l'edifici on es troben ubicats 
els STM. 
 

Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal PPC 
en el Ple ordinari del 20 de gener de 2015 

 
 
1.- La Sra. Boza pregunta: davant de “La Draga” i l’escola “Vora del Mar” es poden 
trobar cables solts amb el perill que suposa, es pot solucionar el tema dels cables, 
sobre tot en zones com aquestes? 
 
S'ha enviat a la empresa concessionària a fer un repàs de la zona. Ens han comentat 
que a La Draga i Vora del Mar, el cables que poden haver-hi poden ser de les balises 
que hi havia, els quals no porten tensió ja que estan desconnectats i els quals es van 
tapar al treure les mateixes, pot ser que algú haguí descobert els cables, es procedirà 
a la seva revisió. 
 
2.- La Sra. Boza, pregunta: per quin motiu hi ha tant de retard amb el tema de la poda 
d’arbres aquest any? Aquest fet ha provocat molta brutícia al carrer, per què s’ha 
realitzat d’aquesta manera? 
 
S’ha seguit la mateixa planificació de poda de cada any. 
 
3.- La Sra. Boza diu que, en un altre plenari, el PPC ja va realitzar la mateixa 
pregunta, en referència a l’aparcament de bicis situat al carrer Rocacrespa, davant de 
la farmàcia, i al carrer Gallifa, en el seu moment van contestar que es retiraria per la 
manca d’usuaris, s’ha estudiat el cas per retirar-ho? 
 
Passarem aquesta problemàtica en la propera Junta de Mobilitat. 
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4.- La Sra. Boza pregunta: Per què les fonts d’alguns parcs no tenen aigua? Els 
comenten alguns veïns que concretament al parc de Santa Maria i al parc de l’Skate al 
costat de la platja no hi ha aigua. Hi ha previsió que tinguin aigua les fonts? 
 
Es van tancar ja que perdien aigua. En breu es procedirà a la seva reparació. 
 
5.- La Sra. Boza pregunta. Per quin motiu no han funcionat durant molts dies al mes 
de desembre el whatsapp de l’Ajuntament? Explica que des del PPC van dissenyar un 
pla en referència a les xarxes socials i feliciten al Departament de Comunicació per 
continuar amb el pla i pel servei que donen a la ciutadania. 
 
El servei de missatgeria instantània a través de Whatsapp que l’Ajuntament de 
Cubelles havia estrenat enguany, actualment es troba fora de servei a causa d’un 
canvi unilateral de les condicions acordades entre l’aplicació de missatgeria i 
Tecnocampus, centre d’innovació tecnològica que ha dissenyat el programa de gestió 
municipal que es va oferir a tots els ajuntaments de Catalunya.  
 
Malgrat aquest contratemps, es va activar el servei amb el mateix número de telèfon 
(618 59 29 12) a través de la plataforma de missatgeria instantània gratuïta Telegram, 
cosa que es va informar a través dels canals habituals de comunicació amb la 
ciutadania. 
 
6.- La Sra. Boza explica que hi ha un contenidor situat a la benzinera i per la seva 
col·locació està causant un perjudici a diferents establiments comercials; - demana 
sensibilitat vers els comerços, ja que paguen els seus impostos i es veuen perjudicats 
per aquest fet.  Pregunta: té previst el regidor de Dinamització Econòmica i Comerç 
defensar els interessos dels petits comerços, els quals els afecta la col·locació del 
container situat davant de la benzinera? Té previst buscar alternatives per ubicar-lo? 
 
El «container» al qual vostè es refereix, es tracta d'una caseta temporal de control del 
subsòl en la qual hi ha una xarxa piezomètrica.  La justificació de la instal·lació és 
complir amb els criteris definits per la Agència de Residus de Catalunya.   
 
Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal UC-11 Reagrupament 

en el Ple ordinari del 20 de gener de 2015 
 

1.- La Sra. Fonoll, s’afegeix a la pregunta del cablejat dels fanals.  
Doncs en aquests fulls ja té les respostes. 
 
2.- La Sra. Fonoll s’afegeix a la pregunta de la brutícia dels carrers en referència a les 
defecacions dels animals.  
 
3.- La Sra. Fonoll pregunta: què va passar la nit de cap d’any amb els jubilats? 
 
4.- La Sra. Fonoll s’afegeix a la pregunta que fa referència a la instància presentada 
pels veïns del carrer Gardènia signada per 46 veïns. 
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5.- La Sra. Fonoll pregunta: Com està la catalogació? Comenta que a l’últim ple van 
realitzar la pregunta i els van contestar que s’estaven realitzant reunions, però, quin es 
l’estat de la catalogació? 
 
La Comissió Permanent de Valoració de Llocs de Treball està realitzant la valoració de 
tots els llocs de treball prenent com a punt de partida la valoració que no es va portar a 
ple a l’any 2011 i la situació actual dels llocs de treball.  És una feina llarga i laboriosa 
(com a exemple la valoració que es va acordar a començaments de 2011 i que no va 
ser portada a ple s’havia iniciat a l’estiu de l’any 2008). S’estan fent reunions etmanals, 
sense falta, per tal de tenir una proposta al més aviat possible, però encara queda 
feina per fer.  
 
6.- La Sra. Fonoll també s’afegeix a la pregunta que fa referència a la manca de 
funcionament de la web de Ràdio Cubelles durant les festes de Nadal, i pregunta, 
quina és la coordinació o criteri de la regidora de Comunicació i Premsa, la Sra. 
Cuadra? 
 
D’acord amb les instruccions del departament de Recursos Humans, el personal de 
l’Ajuntament de Cubelles pot gaudir dels seus dies de vacances fins el 15 de gener de 
l’any següent. És a dir, les vacances pendents de realitzar el 2014 es podien gaudir 
fins el 15 de gener de 2015. 
 
Enguany, com es ve fent cada any des de finals de la passada legislatura, s’aprofita el 
període de vacances nadalenques per netejar les vacances del personal i fer tasques 
de manteniment tècnic, tenint en compte: 
 

5. El gran número de dies festius. 
6. Que l’equip de col·laboradors/es acostumen a fer festa i deixen els seus espais 

enregistrats. 
7. Que durant aquest període s’aprofita per fer millores als estudis, depurar 

problemes de la xarxa informàtica, actualitzar servidors..., accions que són 
incompatibles amb l’emissió en directe.  

8. Que és un període en el que l’activitat informativa és escassa. Com a mostra 
d’aquesta caiguda de l’activitat, només cal comprovar com altres mitjans de 
comunicació de titularitat pública van publicar en aquest mateix període: 

d. Web municipal                                   3 notícies 
e. Canal Blau (web)                              5 notícies 
f. Ràdio Cubelles (web)                       3 notícies 

 
Enguany, les tres persones que conformen la plantilla en actiu de Ràdio Cubelles 
(perquè cal tenir en compte que hi ha una persona de permís de paternitat fins el 17 de 
febrer de 2015) han fet vacances els dies 22, 23, 29 i 30 de desembre i 2, 5, 7 i 9 de 
gener. És a dir, 8 dies hàbils. Cal tenir en compte que els mitjans de comunicació 
provats acostumen a cobrir les vacances, baixes i permisos, cosa que en el cas de 
Ràdio Cubelles aquest fet no es produeix per les limitacions legals establertes.  
 
Cal tenir en compte que: 
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4. La missió principal de Ràdio Cubelles és emetre informació radiofònica a través 
de FM, web o els canals d’àudio de la TDT. En aquest sentit,  no ha deixat 
d’emetre informació ni un sol dia des del 22 de desembre fins l’11 de 
gener. 

5. La informació a la web de l’emissora és complementària a la seva tasca 
principal, que és l’emissió radiofònica. 

6. El personal de Ràdio Cubelles va establir un sistema per cobrir qualsevol 
informació que es produís en aquest període. Fruit d’això, es va cobrir en 
aquest període, aturant les vacances del personal, la informació relativa a: 

a. valoració de la comissió informativa de l’anomenat ‘cas Romero’,  
b. el premi de la loteria de Nadal caigut a Cubelles 
c. el balanç del recapte de Nadal, organitzat per Recapte per Cubelles.  

 
En aquest període, entre el 23 de desembre i el 7 de gener, no es va produir cap 
més informació remarcable. Per aquest motiu, no va fer falta que cap persona de 
l’emissora aturés les seves vacances, que després del 15 de gener de 2015 es 
perden. 
Finalment, i a petició del personal del departament de Comunicació, cal afegir que 
aquesta proposta és del mateix personal i que, fins a la data, els/les diferents regidors i 
regidores de Comunicació han entès que aquesta petició és en benefici del servei, 
perquè es prima la qualitat de la informació per davant de la quantitat.  
 
1.- El Sr. Ardila pregunta. Quins són els criteris que fan servir per convidar i informar 
als membres de l’oposició als diferents actes, visites, obres i altres actuacions que es 
realitzen al municipi?  Diu que en diverses inauguracions realitzades amb associacions 
els membres de l’oposició no han estat informats ni convidats.  Explica que el passat 
21 de desembre van rebre una invitació per anar a visitar les obres de les proteccions 
de les dunes de les platges de la Mota i Les Salines – a la qual ell personalment no hi 
podia assistir-, però li ha sorprès que quan es va fer la visita a la colònia “Gats Peluts” 
a la Zona del Corral d’en Cona, no van ser convidats per visitar-la.  Pregunta. La 
colònia “Gats Peluts” va ser convidada a aquesta visita? 
 
El departament de Protocol emet proposta de programa de protocol per a tots els actes 
en els quals es requereixen els seus serveis, aplicant el criteri recollit en la proposta de 
reglament de protocol, cerimonial, honors i distincions que es va remetre als grups 
municipals, malgrat no estar aprovat per la Corporació. En aquesta proposta es 
contempla que en els actes inaugurals i protocol·laris es convidi a tota la Corporació. 
 
En quant a les visites d’obres, són els departaments gestors els qui determinen les 
persones a les quals es convida i ho fan a través de Protocol o directament. En tot cas, 
Protocol recomana convidar, com a mínim, a tota la Corporació. 
 
En el cas dels actes de 21 de desembre de 2014, aquesta recomanació es va fer tant 
per la visita de les obres de les Dunes, executades pel Ministeri de Medi Ambient, i a la 
visita a les instal·lacions del refugi de gats. En aquest últim cas es va indicar per part 
de la regidoria que només era necessari convidar als veïns de la zona (cosa que es va 
fer a través d’una carta repartida bústia a bústia). 
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De fet, els dos actes no van comptar amb l’assistència de personal de Protocol i 
Comunicació en considerar-se, d’acord amb el regidor, que no eren actes 
protocol·laris, sinó simplement visites d’obres sense atenció protocol·lària. Així mateix 
es va trasllada a Alcaldia quan va demanar informació al respecte. 
 
No havent-hi més assumptes per fer constar, l’ Alcaldessa presidenta aixeca la sessió, 
quan són les 21:55  hores. 


