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EXTRACTE DE L’ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 21 D’ABRIL 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 21 d’abril 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. Noemí Boza Cano, regidora del Partit Popular de Catalunya 
 
- Sra. Ana Maria Martínez Gallemí, regidora d’Entesa per Cubelles-FIC 
 
- Sra. Joana Navarrete Jiménez, regidora no adscrita 
 
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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ORDRE DEL DIA 
 
I. APROVACIÓ D’ACTES 
 
1.1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
DE 17 DE MARÇ DE 2015 
 
La Sra. Martínez comenta que l’ordre dels regidors i regidores reflectit a l’acta no és el 
correcte; afegeix que el tercer prec formulat, diu que no està correcte; finalment que no 
li han lliurat resposta a cap de les preguntes formulades, cosa que considera un 
menyspreu als membres de l’oposició i a la ciutadania, i diu que per tot l’exposat, 
votarà en contra de l’acta. 
 
Es sotmet l’acta a votació i s’aprova per 15 vots a favor ( 4 d’ICV-EUiA, 3 del PSC, 2 
de CIU, 2 del PPC, 3 d’UC-11-Reagrupament i 1 de la Sra. Navarrete, regidora no 
adscrita), 1 vot en contra (d’EC-FIC) i 1 abstenció ( Sra. González d’UC-11-
Reagrupament, per no haver assistit a la sessió)  
 
II. PART INFORMATIVA 
 
2.- INFORMACIONS DE PRESIDÈNCIA 
 
No n’hi ha  
 
3.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA 
 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats. 
 
4.- DONAR COMPTE DELS TEMES DE PERSONAL 
 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats. 
 
5.- DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEL PLA PRESSUPOSTARI A MIG 
TERMINI 2016-2018 
 
Aquesta Alcaldia dóna compte al Ple de l’aprovació del Pla Pressupostari a Mig 
Termini 2016 - 2018 per decret núm. 215/2015, de 23 de març de 2015, que a 
continuació es transcriu:  
 
“Atès l’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen 
les obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, 
de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF), 
s’estableix que abans del 15 de març de cada any, d’acord amb la informació sobre 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària i de deute pública que prèviament subministri 
l’Estat, es remetran els marcs pressupostaris a mig termini en els que se emmarcarà 
l’elaboració dels Pressupostos anuals. 
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Atès l’art. 15 de l’Ordre anterior, s’estableix que amb caràcter anual es remetran abans 
de l’1 d’octubre de cada any: 
 

a) Les línies fonamentals dels Pressupostos per l’exercici següent o dels estats 
financers. 

b)  L’estat de previsió de moviment i situació del deute. 
c)  La informació que permeti relacionar el saldo resultant dels ingressos i 

despeses de las línies fonamentals del Pressupost amb la capacitat o necessitat 
de finançament, calculada conforme a les normes del Sistema Europeu de 
Comptes. 

d)  L’informe de la intervenció d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat, 
de la regla de la despesa i del límit de deute. 

 
Atès que des del 6 de març (fins el dia 23) està disponible l’aplicació i guia per elaborar 
EL Pla Pressupostari a Mig Termini 2016-2018 a l’oficina virtual de les entitats locals del 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (MHAP). 
  
Vist el marc pressupostari elaborat i proposat pel regidor d’Hisenda en relació als 
exercicis 2016-2018.  
 
Vist l’informe d’intervenció, núm. 10/2015 de 20 de març de 2015. 
 
Aquest Pla Pressupostari a Mig Termini 2016-2018 preveu tant l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària com l’objectiu de deute.  
 
Per tot això,  
 
HE RESOLT 
 
Primer.- Aprovar el Pla Pressupostari a Mig Termini dels exercicis 2016-2018 
presentats i que consten a l’expedient. 
 
Segon.- Donar ordres a la intervenció municipal per tal que s’enviïn al Ministeri 
d’Economia i Hisenda, abans de la finalització del termini del 23 de març. 
 
Tercer.- Donar compte al Ple en la pròxima sessió plenària que es celebri..” 
 
El Sr. Écija explica que es dona compte del marc pressupostari fins al 2018.  Es tracta 
d’una execució pressupostària, no vinculant, però s’ha de justificar qualsevol desviació 
dins del marc pressupostari. 
 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats. 
 
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 
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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’eleva a Ple l’Informe d’Intervenció núm. 16/15 de 16/4/15, 
essent els acords adoptats en contra els reparaments efectuats els següents: 
 

INFORME INTERVENCIÓ 16/15: Acords objeccions març 
 
DF DA  REPARAMENT (OBJECCIÓ) 

193 Decret 188/2015 de 
10/03/2015 

REPARAMENT segons informe conjunt de Secretaria-
Intervenció 2/2015. Reconeixement extrajudicial de 
crèdits de març de 2015, relació de factures núm. 
6/2015 aprovat per Junta de Govern Local de 
10/03/2015. L'import total de la relació és de 
74.841,55€. 

268 

Acord Plenari 17/3/15,                         
Decrets Alcaldia 211, 212, 
213, 214/15 i 226/15,  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 
març    

NOMINA MARÇ. Reparaments respecte: Complement 
productivitat policia local (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; Pagament hores 
extraordinàries Eleccions al parlament europeu 
(consta desfavorable de RH a informe GE-HE.1-15); 
Manca d'establiment per Ple segons Informe de RH 
de criteris de productivitat de nocturnitat i assistència 
policia local així com dijous tarda. Aprovació d'hores 
extraordinàries pavelló d'agost 2013 (consta 
desfavorable de RH a informe GE-HE. 2-15)  

 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats. 
 
7.- DONAR COMPTE DEL PLA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SOCIAL 
DEL GARRAF 2014-2020 
 
El Consell Comarcal del Garraf en data 12 de desembre de 2013 va aprovar la 
signatura del conveni de col·laboració de Node Garraf per a la realització dels treballs 
del Pla de Desenvolupament Social i Econòmic de la comarca del Garraf. 
 
Atès que el Consell Comarcal del Garraf va rebre un ajut de la Diputació de Barcelona 
per la redacció de l’esmentat Pla. 
 
Durant els darrers mesos un equip especialista en territori i ciutat del Departament 
d’Urbanisme i Ordenació del Territori de la Universitat Politècnica de Catalunya ha 
estat treballant en l’anàlisi i recopilació de documents. 
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I durant aquests mesos s’han celebrat dues taules de debat i s’ha obert la participació 
amb persones, agents socials i econòmics i institucions, i s’ha realitzat els treballs de 
suport per a la redacció del document. 
 
Un cop finalitzat el procés principal i l’equip de la Universitat Politècnica de Catalunya 
ha fet entrega al Consell Comarcal del Garraf del document “Pla de Desenvolupament 
Econòmic i Social del Garraf. Enfocament Territorial” considerant-se la síntesi de tot el 
treball realitzat conjuntament entre els agents dels territori i la Universitat. Es va 
realitzar la seva presentació final el 17 de de desembre de 2014. 
 
De manera paral·lela es va iniciar la redacció del Pla Territorial del Penedès, en el que 
el Consell Comarcal del Garraf ha designat la persona que el representarà a la 
comissió de treball, i es considera que la comarca del Garraf pot aportar-hi les seves 
consideracions i opinions a partir del que queda recollit en el Pla de Desenvolupament  
Econòmic i social del Garraf que esdevé un instrument actualitzat sobre el futur 
socioeconòmic i territorial del Garraf per a desenvolupar els propers anys. 
 
En el darrer Consell d’Alcaldies realitzat el passat 13 de març de 2015, es va presentar 
i es va debatre el Pla de Desenvolupament Econòmic i Social del Garraf, acordant que 
els Ajuntaments de la comarca donarien compte als Plens municipals del treball 
realitzat i de l’esmentat Pla. 
 
Per tot això, es dona compte al Ple de l’Ajuntament de Cubelles del Pla de 
Desenvolupament Econòmic i Social del Garraf 2014-202, i els eixos i propostes 
d’actuació tal i com es recull en format digital que s’adjunta a la proposta. 
 
L’Alcaldessa explica que el Pla de Desenvolupament Econòmic i Social s’ha elaborat 
arrel d’un enfocament territorial i proposant uns eixos d’anàlisi per extreure estratègies 
d’actuació per reactivar la comarcal del Garraf, amb la col·laboració del Consell 
Comarcal, el NODE i han participat persones en comissions de documents.  S’ha fet 
entrega del Pla a tots els grups polítics comarcals i als grups polítics dels sis 
ajuntaments de la comarca.  Tal com van acordar al consell d’alcaldia, demana i 
esperen que sigui un treball que doni resultats durant el període de 2014-2020.  
 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats. 
 
III. PART RESOLUTIVA 
 
ALCALDIA/PRESIDÈNCIA  
 
8.- APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST PER 
L’EXERCICI 2015 MODALITAT CRÈDITS EXTRAORDINARIS, EXPEDIENT 
2222/7/15 
 
Atesa la instància presentada en data 20/2/15 (amb Registre General d’Entrada núm. 
2015/1831) que insta a l’Ajuntament de Cubelles a efectuar el pagament de la 
indemnització, fixada en Sentència 774/2014 dictada per la Sala Segona del Jutjat 
Contenciós Administratiu del Tribunal de Justícia de Catalunya,  relativa a l’expedient 
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d’expropiació del bé immoble del Passeig Narcís Bardají 14 d’aquest municipi, per 
import de 424.564,41€.  
 
Atès que hi ha crèdits pressupostaris quina realització no es durà a terme durant 
l’exercici i per tant és factible dur a terme la baixa dels crèdits corresponents sense 
que es vegin perjudicats els serveis corresponents. 
 
Vistos els informes d’Intervenció núm. 6/15  i 14/15, d’1 d’abril de 2015. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de data 14 d’abril de 2015. 
 
Es proposa al Ple els següents     
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la modificació de crèdits, expedient 2222/7/15, modalitat crèdits 
extraordinaris, que inclou de forma parcial la desafectació i afectació de finançament 
afectat reconegut en exercicis anteriors, finançat en la seva integritat per mitjà de baixa 
de crèdits segons el detall següent: 

 
 

CRÈDIT EXTRAORDINARI  modificació 4/2015 
 Org. Pro. Eco. Descripció Creació 

30 151 60021 ADQUISICIO TERRENYS I EXPROPIACIONS 424.564,41 

   
Subtotal crèdits extraordinaris fin.baixes cap. 2, 4 i 5 424.564,41 

 
BAIXA DE CRÈDITS 

 Org. Pro. Eco. Descripció Minoració 

10 912 23300 ALTRES INDEMNITZACIONS 36.000,00 

11 920 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 21.000,00 

21 929 50000 FONS DE CONTINGENCIA 107.060,51 

21 931 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 19.780,00 

21 931 22708 SERVEIS DE RECAPTACIÓ 149.000,00 

40 1621 46704 CONS. DELS COLLS MIRALPEIX-COSTA GARRAF 5.000,00 

40 1722 22700 NETEJA ABOCADORS I ALTRES 22.500,00 

45 165 22727 MANTENIMENT ENLLUMENAT PUBLIC 16.614,56 

45 323 21201 MANTENIMENT INTEGRAL EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 2.300,00 

45 920 21201 MANTENIMENT INTEGRAL EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 1.700,00 

51 164 22700 NETEJA I TOALETA 4.800,00 

51 311 22606 REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS. 2.000,00 

51 311 46302 CAAD MANCOMUNITAT 2.545,34 

52 231 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. 6.000,00 

70 334 22699 ALTRES DESPESES DIVERSES 6.800,00 
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70 334 24000 DESPESES D'EDICIÓ I DISTRIBUCIÓ. 300,00 

70 338 22601 ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES 1.600,00 

70 338 22609 ACT. CULT., JOVES I FESTES POPULARS 1.000,00 

93 241 20200 LLOGUER D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 10.164,00 

93 241 47093 SUBVENCIONS PER A FOMENT DE L'OCUPACIÓ. CME 8.400,00 

   
Subtotal baixes despesa corrent (cap. 2, 4 i 5) 424.564,41 

 
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. 
 
El Sr. Écija explica la proposta i detalla les aplicacions pressupostàries que s’han 
modificat per fer front al pagament de la sentència d’expropiació forçosa de la finca 
situada al passeig Narcís Bardají, núm. 14. 
 
La Sra. Pàmies explica que amb l’aprovació del Pla General de l’any 1993 la finca 
situada al passeig Narcís Bardají, núm. 14, es va declarar com a equipament col·lectiu 
i zona verda, a l’igual que tota la illa, sotmeses a expropiació forçosa. Que els 
propietaris van iniciar expedient d´expropiació al març del 2006 aportant una valoració 
de 811.000€; que l’Ajuntament va sol·licitar valoracions externes i la va presentar de 
424.564,41€ i que al no haver-hi acord entre les parts, el Jurat d’Expropiació de 
Catalunya va determinar el preu presentat per l’Ajuntament. Segueix explicant que 
l´any 2012, l’Ajuntament va interposar un recurs de lesivitat contra la valoració 
municipal, que el jutjat contenciós administratiu va estimar, però els propietaris van 
recorre al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que falla que d´expropiar la finca 
per l’import de 424.564,41€. 
 
La Sra. Martínez comenta que li hagués agradat que hi assistís al ple una part tècnica 
per si sortien preguntes al respecte poguessin ser aclarides. Continua indicant que  el 
Jurat d’Expropiació va estimar que l’Ajuntament havia comés una errada de càlcul i va 
instar a l’Ajuntament perquè fes una nova valoració; que en aquest sentit va informar la 
tècnica municipal que hi havia aleshores, el qual indicava que no s’havia fet de manera 
correcta, però el Jurat d’Expropiació determina que, degut a l’errada per part de 
l’Ajuntament, aquest ha de pagar els 424.564,41€.   
 
Continua explicant que a la legislatura anterior es va contractar un gerent, que 
percebia una remuneració de 76.000€, i diu que no entén com aquesta persona no fos 
capaç de complir amb les obligacions que tenia encomanades i vetllar pels interessos 
dels cubellencs i cubellenques ni pels errors que podia cometre l’administració.  
Conclou dient que desprès de set anys pateixen les conseqüències d’aquesta mala 
gestió, tot i que el Jurat d’Expropiació reconeix l’errada de l’Ajuntament, condemna a 
aquest a pagar l’import de 404.000 €, que és el de la seva valoració. 
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La Sra. Pàmies contesta que el Jurat d’Expropiació va agafar el pressupost que va 
presentar el govern d’aquell moment, i que aquest fet es va interposar el recurs de 
lesivitat. 
 
La Sra. Fonoll  pregunta per què els governs no han tingut la previsió per aquest 
pagament; considera que ha repercutit en partides molt importats i que si sabien que 
arribaria aquest pagament s´ha creat un greu perjudici. Finalment pregunta quan es 
farà el pagament. 
 
L’Alcaldessa contesta que s’ha de pagar abans del 28 de maig. 
 
La Sra. Fonoll pregunta qui va demanar fer les taxacions i quins van ser els 
professionals que les va realitzar. 
 
La Sra. Pàmies contesta que les va demanar el gerent que hi havia la legislatura 
passada i les empreses consten a l’expedient i que es pot passar per Serveis Tècnics 
per veure-les. 
 
La Sra. Fonoll demana que consti en acta que vol saber el nom de la persona que va 
encarregar les taxacions i els professionals que les van realitzar. 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per 16 vots a favor (4 d’ICV-EUiA, 3 del 
PSC, 2 de CIU, , 4 d’UC-Reagrupament, 2 del PPC, 1 de la Sra. Navarrete Regidora 
no adscrita ), 1 vot en contra ( 1 d’EC-FIC i) i cap abstenció. 
 
La Sra. Martínez explica que tot i que és tracta d’una pagament d’obligat compliment, 
voten en contra de la proposta com a rebuig i les formes en què s’ha procedit. 
 
9.- APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST, 
MODALITAT  CRÈDITS EXTRAORDINARIS, I MODIFICACIÓ DE LES BASES 
D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST VIGENTS, EXPEDIENT 2222/9/15 
 
Hi ha diverses regidories que consideren que cal fer una modificació respecte la 
previsió de determinades subvencions com a nominatives en el pressupost de la 
Corporació vigent. Donat que és  en l’annex I de les Bases d’Execució del Pressupost 
(BEP en endavant) on es recull la relació de subvencions que es poden tramitar de 
forma nominativa caldrà fer la corresponent modificació d’aquest annex. 
 
Igualment hi ha regidories que proposen realitzar adaptacions de les BEP tant pel que 
fa a l’import que ha de figurar com a subvencions a distribuir per concurrència 
competitiva (ensenyament) com pel que fa a qüestions de tramitació. 
 
Vista la Memòria de l’Alcaldia, que engloba les propostes realitzades per les diferents 
regidories, així com els Informe d’Intervenció núm. 13/15 i 14/15 d’1 d’abril de 2015.  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de data 14 d’abril de 2015. 
 
Es proposa al Ple els següents    
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ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la modificació de pressupost modalitat crèdits extraordinaris núm. 
06/2015, expedient 2222/9/15, tot modificant les Bases d’Execució del Pressupost de 
la Corporació per l’Exercici 2015 en la forma següent: 
 
MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 
 

BAIXES  

Org Prog. Econ. Descripció  Import 

10 231 22617 POLITIQUES D’IGUALTAT 2.000,00 

51 311 22706 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS  528,00 

51 311 48950 ENTITATS DIVERSES 972,00 

72 320 21200 REPARAC.MANT.I CONSERV.EDIFICIS I ALTRES CONST. 1.000,00 

72 320 22721 ACTIVITATS EDUCATIVES 500,00 

72 320 22722 PROJECTES EDUCATIUS 6.500,00 

72 323 48950 ENTITATS DIVERSES 1,00 

      TOTAL BAIXES   11.501,00 

CRÈDITS EXTRAORDINARIS 

Org Prog. Econ. Descripció  Import 

10 231 48951 SUBVENCIONS A ENTITATS NOMINATIVES BEP 1.000,00 

10 231 48960 TRANSFERÈNCIES ENTITATS 1.000,00 

51 311 48951 SUBVENCIONS A ENTITATS NOMINATIVES BEP 1.500,00 

72 324 48950 ENTITATS DIVERSES 1,00 

72 323 78950 ENTITATS DIVERSES 7.999,00 

72 324 78950 ENTITATS DIVERSES 1,00 

      TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS 11.501,00 
 
 

MODIFICACIÓ DE LES BASES D’EXECUCIÓ PRESSUPOST 2015 PRORROGAT 
2014 
 
Afegir el següent paràgraf a la Base 23 que regula les transferències de crèdits: 
“Tanmateix en el cas que es tracti de transferències de crèdits que impliquin necessitat 
de modificar l’annex de les BEP per tal de recollir nominativament les subvencions i/o 
aportacions que atorga la Corporació, tot i pertànyer a la mateixa àrea de despesa, 
serà el plenari municipal l’òrgan competent per a la seva aprovació, és a dir, quan 
correspongui dur a terme modificacions en relació a subvencions nominatives i/o 
aportacions nominatives serà el Ple qui aprovarà la corresponent transferència de 
crèdits. Així doncs, quan la modificació impliqui variació respecte a subvencions 
sotmeses a concurrència competitiva (quan no hagin de figurar nominativament 
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detallades en l’annex de les BEP) la modificació pressupostària que afecti aplicacions 
d’una mateixa Àrea de Despesa serà aprovada per Decret de l’Alcaldia.” 
MODIFICACIÓ DE L’ANNEX I – DETALL SUBVENCIONS 
Modificar el detall de subvencions dels serveis que s’indiquen quedant de la forma 
següent: 
 
CENTRE GESTOR 10 ALCALDIA - IGUALTAT 
10 231 489.50 IGUALTAT  ENTITATS DIVERSES 837,00 

   A DISTRIBUIR PER CONCURRÈNCIA COMPETITIVA 837,00 

  489.51 S. A ENTITATS NOMINATIVES BEP 1.000,00 

 G65768475  ASSOCIACIÓ DE COOPERACIÓ GARRAFCOOPERA  1.000,00 
  

 

489.60 S. A ENTITATS NOMINATIVES BEP 1.000,00 

 G65059743  OBSERVATORI DE LES DONES EN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ 1.000,00 
  

CENTRE GESTOR 51 SANITAT 
51 311 489.51 SANITAT S. A ENTITATS NOMINATIVES BEP 1.500,00 

 G65877078  ASSOCIACIÓ DE GATS DE CUBELLES PELUTS  1.500,00 

 
CENTRE GESTOR 72 ENSENYAMENT 
72 320 453.90 ENSENYAMENT 1.000,00 

  Q0801155C  CENTRE DE RECURSOS PEDAGÒGICS 1.000,00 

   489.20 TRANSFERENCIES ENTITATS 300,00 

  G61045605  ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL DE CIUTATS EDUCADORES 300,00 

  323/324 489.50 ENTITATS DIVERSES    (BOSSA DE VINCULACIÓ 323-324) 10.595,00 

   A DISTRIBUIR PER CONCURRÈNCIA COMPETITIVA 10.595,00 

 323/324 789.50 ENTITATS DIVERSES     (BOSSA DE VINCULACIÓ 323-324) 8.000,00 

   A DISTRIBUIR PER CONCURRÈNCIA COMPETITIVA 8.000,00 

 
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. 
 
El Sr. Écija explica la proposta i detalla les aplicacions pressupostaries que es donen 
de baixa i es creen de noves per fer front a subvencions, tant de concurrència 
competitiva com nominatives, en matèria de polítiques d’igualtat i cooperació, educació 
i sanitat. 
 
L’Alcaldessa explica que les aplicacions que es donen de baixa en matèria de 
polítiques d’igualtat i cooperació són per un total de 2.000€, que es destina al Consell 
de les Dones (Associació de Recuperació del Garraf Coopera), al Projecte de dones 
teixidores al Brasil, per internacionalitzar els elements que elaboren i vendre’ls a la 
comarca,  a l’Observatori de les Dones dels Mitjans de Comunicació ja que a 
l’Ajuntament no havia col·laborat mai i es tracta d’un òrgan del món de la dona i amb 
l’Associació de dones LA FITA, única entitat del municipi de dones, a la que se li 
atorguen 837€. 
 
El Sr. Lleó explica que en matèria de sanitat, es destinarà un total de 1.500 € a 
l’Associació de Gats Peluts per la labor que realitzen al municipi, com ara recollir-los 
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del carrer, evitar la seva procreació amb esterilitzacions, solucionar molts dels 
problemes que han causat a molts barris, etc.  Diu que aquesta subvenció els servirà 
per mantenir la colònia i sufragar les despeses que els genera tota la feina que 
realitzen. 
 
La Sra. Carrasco explica que, en matèria d’ensenyament, aquesta modificació també 
s’ha realitzat amb aplicacions de la mateixa regidoria, donat que el pressupost actual 
és prorrogat, es realitza amb la previsió del proper curs escolar. 
 
El Sr. Hugué diu que està d’acord amb les modificacions del pressupost donada la 
importància que tenen en matèries d’ensenyament, igualtat, etc.  Comenta que ha 
quedat evidenciat el govern, amb la Sra. Miquel com alcaldessa, ja que a final de la 
legislatura no s’ha aprovat el pressupost del 2015, amb la rellevància que aquest té pel 
municipi. 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió la Sra. Navarrete. 
 
La Sra. Martínez diu que s’atorguen subvencions sense bases i que comparteix les 
paraules del Sr. Hugué.  Explica que no votaran en contra de la proposta, però si s’hi 
abstindran perquè entenen que l’activitat de les associacions es pot veure afectada; 
conclou dient que al Sr. Lleó li va sol·licitar un informe de la Mancomunitat i no li ha 
arribat. 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió la Sra. Navarrete . 
 
El Sr. Lleó li contesta que aquesta informació li han deixat a la bústia que té 
designada com a regidora a l’Ajuntament. 
 
El Sr. Alamán explica que està d’acord amb les paraules del Sr. Hugué i considera 
que hauria de ser obligatori aprovar el pressupost de l’exercici en èpoques d´eleccions  
per poder sufragar les necessitats del municipi i, si no fos el cas, sancionar-ho. 
Seguidament, en referència al punt anterior, diu que tots els regidors i regidores 
estaran d’acord amb la valoració realitzada pel gerent al 2007, però que hi ha un 
sentència judicial que els obliga a realitzar el pagament i, per tant, s’ha de proveir la 
necessitat municipal. 
 
Respecte d’aquest punt, el vot del PPC serà d’abstenció; diu que estan 
majoritàriament d’acord s’haurien d’atorgar totes per concurrència competitiva i no 
nominatives, encara que s’ho mereixin, ja que els ciutadans contribueixen amb 
aquests subvencions al pagar els seus impostos.  Conclou dient que s’hauria de 
realitzar una anàlisi i un estudi ponderant amb criteri. 
 
El representant de l’Associació AMICU intervé al ple prèvia sol·licitud, segons l’article 
26 del Reglament de Participació Ciutadana. 
 
La Sra. Carrasco explica que a l’anterior legislatura va tenir una experiència positiva 
amb l’Associació AMICU, ja que es tractava d’una entitat social que més socis tenia, 
inclús van aconseguir projectes subvencionats per entitats bancàries; que tenien un 
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projecte i una il·lusió, i que no sap el motiu de la seva paralització, però suposa que 
molta culpa la tenen els regidors i regidores.  Continua explicant que al ser informada 
de la seva intervenció va fer realitzar un informe tècnic de què l’Associació AMICU no 
havia rebut subvenció: que l’any 2013 la subvenció se li va denegar per no tenir la 
puntuació corresponent que figurava a les bases de la convocatòria, denegació que 
l’entitat no va recórrer; que l’any 2014, la Junta de Govern Local no va realitzar cap 
modificació a les bases en el sentit de modificar les puntuacions per què aquestes 
fossin més accessibles per les entitats.; afegeix que l’Àrea de Serveis socials va pagar 
una excursió realitzada per l’Associació AMICU, dins del projecte “Respirem natura i 
cultura”, i que en data 3 de febrer de 2015, van presentar una instància en la qual 
exposaven que no demanarien cap subvenció però demanaven un ajut per realitzar 
una excursió, de les tres que tenen previstes aquest any.  
 
Conclou dient que es posa a la seva disposició per estudiar el tema de les 
subvencions i presentar un projecte conjuntament, tot i que és conscient que està fora 
de termini i poder realitzar una subvenció per concurrència competitiva, ja que una 
subvenció nominativa – diu - no seria la més adequada ni per la imatge de 
l’Ajuntament ni per l’associació, i els regidors i regidores de la Corporació no la podrien 
aprovar.   
 
La Sra. González pregunta si és cert que l’Associació de Fibromiàlgia va rebre una 
subvenció al 2014 quan ja no funcionava.   
 
El Sr. Lleó contesta que a l’Associació de Fibromiàlgia se li va pagar unes sol·licituds 
que tenien endarrerides del 2013, però al 2014 no se li va atorgar cap subvenció. 
 
La Sra. González dóna les gràcies per la informació i demana disculpes per la 
desinformació. 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per 13 vots a favor ( 4 d’ICV-EUiA, 3 del 
PSC, 2 de CIU, 4 d’UC-11-Reagrupament,), 4 abstencions (2 del PPC, 1 d’EC-FIC i 1 
de la Sra. Navarrete, regidora no adscrita) i cap vot en contra 
 
10.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA RECTIFICACIÓ DE L’INVENTARI GENERAL 
DE LA CORPORACIÓ 
 
Atès que la Corporació ha de procedir a la rectificació de l’Inventari general  per tal de 
recollir i valorar els béns i drets que permetin conèixer l’estat actual i real del seu 
patrimoni; 
 
Vist l’article 222 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril; els 102, 103, 105 i concordants del 
Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre, 
quant a l’obligació dels ens locals de portar un inventari general dels béns de la 
Corporació; 
 
Vistos els articles 100 a 118 del Reglament de patrimoni dels ens locals, quant a la 
regulació específica del contingut i estructura que ha de tenir l’inventari general de 
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béns de la Corporació; 
 
Vist l’informe de Secretaria núm.10/2015, de 9 d’abril de 2015; 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de data 14 d’abril de 2015, 
 
Es proposa al Ple l’adopció del següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la rectificació de l’Inventari de béns i drets d’aquest Ajuntament, 
segons el llistat resumit que s’adjunta al present acord. 
 
Segon.- Remetre una còpia de la rectificació de l’inventari, autoritzada per la 
secretària general de la Corporació i amb el vistiplau de l’alcaldessa al Departament de 
Governació de la Generalitat de Catalunya i a l’Administració de l’Estat. 
 
La Sra. Martínez comenta que a la comissió informativa va sol·licitar còpia de la 
relació de l’inventari i no li ha arribat. 
 
La secretària li contesta que aquesta informació està amb la documentació lliurada 
del ple. 
 
Es sotmet  a votació la proposta i s’aprova per la unanimitat dels membres de la 
Corporació. 
 
11.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA CREACIÓ DE LA COMISSIÓ D’ESTUDI DEL 
PATRIMONI LOCAL DE CUBELLES I DEL SEU REGLAMENT DE FUNCIONAMENT 
 
Atès que una de les funcions fonamentals que tenen els poders públics és la protecció, 
la conservació, la investigació i la difusió del coneixement del patrimoni històric i 
cultural material i immaterial; 
 
Atès que l’Ajuntament de Cubelles és el responsable últim de vetllar pel patrimoni del 
municipi i de la seva preservació per les generacions futures; 
 

Vist que la implicació de la ciutadania en projectes de protecció, investigació i difusió 
del patrimoni és òptim per a la consecució dels objectius que es pretenen;  
 

Atès que hi ha entitats de caire cultural i històric que treballen per la recuperació i 
l’estudi del patrimoni històric material o immaterial de Cubelles des de fa anys;  
 

Vist que el Catàleg i Pla especial de protecció del patrimoni històric, arquitectònic i 
ambiental de Cubelles, aprovat ple de l’Ajuntament en sessió de 31 de desembre de 
2003, cataloga 49 elements o àrees de protecció, entre els quals un element és BCIN i 
5 elements són BCIL.   
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Vist que els plens de l’Ajuntament de Cubelles de 21 de març de 2011 i de 18 de 
febrer de 2014 van aprovar la catalogació com a BCIL de l’edifici de l’entitat l’Aliança i 
el dels safareigs públics, respectivament.  
 

Atès que el dia 16 de desembre de 2014, l’Ajuntament de Cubelles va adquirir Can 
Travé amb el seu contingut; aquesta adquisició ens planteja una tasca ingent 
d’inventari, catalogació i fixació d’un pla d’usos pels diferents espais de l’immoble que 
sigui viable, per la qual cosa precisem de l’ajuda externa d’una Comissió d’estudi que 
ens pugui facilitar la aportació d’idees i conceptes des de la visió àmplia d’entitats 
d’estudis històrics i ciutadans/es de Cubelles amb perfil tècnic;  
 

Atès que hi ha voluntat de no circumscriure aquesta comissió en l’estudi del pla d’usos 
de Can Travé sinó que les seves competències s’estenguin a l’estudi de qualsevol 
element del nostre patrimoni, tant el patrimoni arquitectònic, arqueològic, paisatgístic, 
documental o del patrimoni immaterial;  
 

Vist el que disposa la Constitució Espanyola a l'art. 46 en quant estableix que “els 
poders públics garantiran la conservació i promouran l'enriquiment del patrimoni 
històric, cultural i artístic dels pobles d'Espanya i dels béns que l'integren, sigui quin 
sigui el règim jurídic i la titularitat. La llei penal sancionarà els atemptats contra aquest 
patrimoni”. 
 

Vist el que disposa l’art. 66.3e del Text Refós de la Llei municipal i de Règim local de 
Catalunya (en endavant TRLMRLC) en quan estableix les competències dels municipis 
en matèria de patrimoni històric i artístic, i l'article 17 del Reglament del patrimoni dels 
ens locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre, que determina el contingut 
que concreta la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català (en 
endavant LPCC).  
 

Vist el decret de 22 d’abril de 1949, en el qual es protegeixen tots els castells de l’estat 
espanyol, sigui quin sigui el seu estat i titularitat, considerant-los BCIN.  
 

Vist que la LPCC, en la seva disposició addicional primera, estableix que els béns 
immobles que en el moment d’entrada en vigor d’aquesta llei estiguin inclosos en 
catàlegs de patrimoni cultural incorporats en plans urbanístics passen a tenir, a 
excepció dels que siguin BCIN, la consideració de BCIL i queden inclosos dins el 
Catàleg del Patrimoni Cultural Català.  
 

Vist que el decret 78/2002, de 5 de març, Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic, regula les intervencions i tractament de les restes 
arqueològiques i paleontològiques, així com el control que sobre aquestes n’ha de fer 
el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
 

Vist que la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents, determina la 
competència de les administracions en la documentació pública i privada que forma 
part del patrimoni cultural català.  
 

Vist que la Llei 4/1993, de 18 de març, del sistema bibliotecari de Catalunya estableix 
el concepte de col·lecció bibliogràfica i la seva protecció.  
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Vist que el Decret 389/2006, de 17 d’octubre, del patrimoni festiu, regula la creació del 
catàleg del patrimoni festiu de Catalunya, el procediment d’inclusió i tipologia de les 
festes.  
 

Vist l’informe 7/2015, de 10 d’abril, de la tècnica auxiliar arxivera;  
 

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 i reglaments  s’entendran aprovats definitivament amb caràcter automàtic 
si no s’hi 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 14 d’abril 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.  Crear la Comissió d’Estudi del Patrimoni Local de Cubelles quina regulació 
ve establerta al Reglament que s’acompanya a aquesta proposta d’acord. 
 

SEGON.- Nomenar president o presidenta de l’esmentada Comissió al President-
Alcalde o Presidenta-Alcaldessa de la Corporació 
 

TERCER.- Nomenar membres de la Comissió esmentada les persones següents: 
 

-Membres de la Comissió permanent 
[...] 

-Representants de partits polítics:  

[...] 
 

QUART. Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats  els presents 
acords i el text del Reglament 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 de l’arxiu 
municipal, Carrer Joan XXIII, núm.30,  durant els dies feiners, pels  matins de 10 a 
13h. 
 

CINQUE. Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini 
d’informació pública i d’audiència als interessats, el Reglament que ara s’aprova 
inicialment quedarà aprovat definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es 
procedirà directament a la publicació. 
 

Amb la documentació del ple s´adjunta la següent esmena, segons el previst a l´article 
23.3 del ROM: 
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“ESMENA A LA PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CREACIÓ DE LA COMISSIÓ 
D’ESTUDI DEL PATRIMONI LOCAL DE CUBELLES I DEL SEU REGLAMENT DE 
FUNCIONAMENT, QUE VA SER DICTAMINADA PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA 
DE CARÀCTER GENERAL I PERMANENT 14 D’ABRIL DE 2015 
 
Atès que el dia 14 d’abril de 2015 la Comissió informativa de caràcter general i 
permanent va dictaminar favorablement sobre la proposta de creació de la Comissió 
d’estudi del patrimoni local de Cubelles i del seu reglament de funcionament 
 
ES PROPOSEN 
 
Les esmenes següents:  
 

1. A la proposta d’aprovació de la creació de la Comissió, acord tercer, afegir els 
membres següents: 
[...] 

2. A la proposta de Reglament de la Comissió d’Estudi del patrimoni, article 3, 
apartat a), afegir els membres següents:  
[...] 

 
En aquests moments s’absenta de la sessió la Sra. Fonoll, el Sr. Hugué i la Sra. Boza. 
 
L’Alcaldessa comenta que durant moltes legislatures des de l’Ajuntament ha protegit 
el patrimoni, tal com estableix la Constitució Espanyola, que a la legislatura passada 
es va aprovar el 21 de març de 2011 les diferents catalogacions i en aquesta s’ha 
aprovat els safareigs a nivell públic; que en data del 16 de desembre de 2014, 
l’Ajuntament de Cubelles adquiria Can Travé, adquisició que té un contingut molt ampli 
i es planteja realitzar una tasca d’inventari i catalogació molt importat.   
 
Continua exposant que s’ha de realitzar una promoció cultural de turisme familiar per 
engegar uns ingressos de promoció econòmica pel municipi i que al crear la Comissió 
d’estudi i el Pla d’usos de Can Travé, la gran majoria del Consistori va creure 
convenient crear-la, no només per aquest immoble, sinó per tot el patrimoni municipal.  
Explica que aquesta comissió no és una llista tancada, i que més endavant es poden 
proposar més persones que puguin estar interessades a formar-ne part.  Conclou dient 
que la Comissió d’estudi ha de ser una salvaguarda del tot el patrimoni local, 
independentment del govern que hi hagi i dels partit polítics que integrin la Corporació, 
que puguin treballar conjuntament i aconseguir subvencions. 
 
El Sr. Grau  explica el perfil i currículum de les persones que es proposa que formin 
part de la Comissió d’estudi. 
 
En aquest moment s’absenta de la sessió la Sra. Martinez i s’incorpora a la sessió la 
Sra. Boza 
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El Sr. Grau continua explicant els tècnics de l’Ajuntament que formen part de la 
comissió, són escollits per la seva tasca que realitzen com a treballadors i 
treballadores de l’Ajuntament, la seva formació educativa i l’experiència professional. 
 
En aquest moment s’absenta de la sessió el Sr. Lleó  
 
Per part de les associacions, explica que es tracta d’entitats que es dediquen a l’estudi 
del patrimoni del municipi de Cubelles. 
 
En aquest moments s’incorpora a la sessió la Sra. Fonoll i el Sr Hugué 
 
Conclou explicant el currículum vitae de la resta de persones que en formen part.   
 
La Sra. Navarrete considera que l’important és explicar com s’ha arribat a formar la 
Comissió i si es poden incorporar més persones aportades pels diferents grups 
polítics. Seguidament, diu que no és el moment més idoni per presentar aquesta 
proposta, ja que no se sap quins seran els regidors i regidores que formaran el nou 
Consistori, i afegeix que el seu vot serà favorable perquè considera que és favorable i 
necessari pel municipi. 
 
La Sra. Martínez  exposa que en reiterades ocasions ha formulat la pregunta al ple de 
quan es formaria la Comissió d’estudi del patrimoni; que es van assabentar que el 
passat 7 de febrer es van reunir, però desconeix qui hi va assistir i si havia algun 
representant polític; afegeix que a la Comissió informativa es van trobar amb la 
proposta d’aprovació de la Comissió d’estudi, expedient que s’ha treballat des de 
l’alcaldia i l’arxivera municipal, però no des de la Regidoria de Cultura, que hauria 
d’haver estat part activa en la seva elaboració. 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Lleó . 
 
Continua dient que el seu grup municipal està disposat a treballar, però amb un ordre i 
aportant persones a la Comissió - fet que diu no ha estat així-, afegeix que des de la 
Comissió informativa s’han afegit persones que no hi eren i que es va comentar que 
una vegada aprovada es podrien afegir més persones, segons proposta de Reglament 
de funcionament; per tot l’exposat, proposa deixar sobre la mesa la proposta per poder 
treballar i aportar el que considerin més adient. 
 
L’alcaldessa comenta que li hagués agradat que en legislatures passades es creés la 
Comissió per a la conservació del patrimoni local; diu que ella continuarà treballant pel 
patrimoni local, encara que no formi part dels membres del Consistori i que li 
demanarà al nou alcalde o alcaldessa formar-ne part de la Comissió. 
 
Seguidament, es dirigeix a la Sra. Martínez per comentar-li que a la Comissió 
informativa es va deixar la possibilitat d’afegir més membres a la Comissió i que 
qualsevol podria proposar-ne, ja que es dinàmica i que aquests professionals no 
cobraran res per aquest fet; i conclou indicant que no es motiu per deixar el tema 
sobre la   taula. 
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El Sr. Alamán diu que s’està generant una discussió  i una tensió pel fet de presentar-
ho; creu que la Comissió és favorable pel municipi i que al crear-la, generarà una 
continuïtat per les legislatures futures, tot i no tenir-se en compte l’opinió d’alguns 
membres de l’oposició i preveient-se la possibilitat d’afegir nou membres, el PPC 
votarà a favor ja que el més important són els interessos del municipi. 
 
La Sra. Cuadra explica que el patrimoni municipal no s’ha protegit, ni treballat, ni 
donat a conèixer; que s’ha fet molta feina al llarg d´aquesta legislatura, a través de 
subvencions rebudes per part d’altres administracions, com ara la Diputació de 
Barcelona; que s’han posat amb contacte amb una empresa per què elabori un 
projecte d’explotació del patrimoni del municipi, ja que el més important és la 
conservació i donar-lo a conèixer; també comenta que aquesta setmana rebran la 
visita de la Diputació de Barcelona per donar per acabades les obres del castell.   
 
Continua dient que és cert que la Comissió es presenta a un mes de les eleccions i 
que en breu aquesta tindrà una composició diferent, però donat el treball i l’esforç 
realitzat, creu que és una manera de començar i, a partir d’aquí, realitzar les 
modificacions pertinents. 
 
El Sr. Ardila exposa que l’oposició es va assabentar que s’havia iniciat el procés fa 
una setmana i que ja existia una llista de persones; que segons alguns membres del 
govern, el procés ja estava iniciat feia un any i es presenta a un mes de les eleccions 
municipals. Afegeix que a la Comissió informativa van proposar deixar-ho sobre la 
mesa perquè consideren que hi manquen moltes persones tècniques, com ara algun 
arquitecte.  Diu que no està en contra de cap de les persones proposades, ja que són 
molt valuoses, però hi manquen tècnics.  Seguidament, diu que estan d’acord amb la 
Sra. Martínez en la proposa de deixar-ho sobre la mesa per la manca de moltes 
persones tècniques que puguin col·laborar en engegar el projecte i perquè hi ha 
moltes mancances. 
 
El Sr. Pineda  comenta que a la Comissió informativa, ICV ja va proposar deixar la 
proposta sobre la mesa ja que es troben a un mes de les eleccions municipals i la 
creació de la Comissió d’estudi en aquests moments no seria el més encercat.  Explica 
que, a l’aprovar-se, els membres que formen la Comissió començarien a treballar i, 
segons qui governi la propera legislatura, pot realitzar canvis en la Comissió o inclús a 
desfer-la.  Diu que li agradaria defensar la Comissió perquè és bo pel municipi, però no 
pot involucrar a unes persones a realitzar un projecte i deixar-les a l’espera de les 
actuacions que pugui realitzar el nou govern, tot i que són persones molt vàlides, però 
considera que haurà de ser el nou govern  el que marqui les directrius de la Comissió. 
 
Es sotmet a votació deixar el punt sobre la mesa i s’aprova per 8 vots a favor (3 
d’ICV-EUiA, del Sr. Pineda, la Sra. Pàmies i el Sr. LLeó, 4 d’UC-11-Reagrupament i 1 
d’EC-FIC), 7 vots en contra (1 d’ICV-EUiA, de la Sra. Miquel, 3 del PSC, 2 del PPC i 1 
de la Sra. Navarrete Regidora no adscrita), i 2 abstencions (2 de CIU). 
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12.- APROVACIÓ DEFINITIVA, SI S’ESCAU, DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE 
CREACIO, MODIFICACIO I SUPRESSIO DE DETERMINATS FITXERS DE DADES 
DE CARACTER PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE CUBELLES 
 
Atès que per acord plenari de data 17 de febrer de 2015 es va aprovar inicialment 
l’Ordenança Municipal de creació, modificació i supressió de determinats fitxers de 
dades de caràcter personal de l’Ajuntament de Cubelles es va sotmetre a informació 
pública i audiència a les persones interessades. 
 
Atès que durant el període d’informació pública i d’audiència als interessats no s’ha 
presentat cap al·legació.  
 
Atès que en el text del projecte d’ordenança s’han detectat uns errors en l’article 2 
apartat segon i que resten esmenats de la següent manera: 
 
On diu “Correu Electrònic” ha de dir “Correu Electrònic-contactes”; on diu “Nòmines” ha 
de dir “Recursos Humans”; i on diu “Cultura i esports” ha de dir “Activitats, cursos i 
jornades”. 
 
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; 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de data 14 d’abril 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 definitivament  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 
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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. Publicar el present acord i el text íntegre de l’Ordenança en el Butlletí Oficial 
de la Província  i inserir-lo en el tauler d’edictes de l’Ajuntament  i anunciar en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya la referència del Butlletí Oficial de la Província en 
què se n’hagi publicat íntegrament el text. 
 
TERCER.- 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. 
 
Es sotmet  a votació la proposta i s’aprova per la unanimitat dels membres de la 
Corporació. 
 
13.- ALTRES TEMES 
 
No n’hi ha 
 
IV. PART DE CONTROL  
 
14.- MOCIONS  
 
No n’hi ha 
 
15.- ALTRES MOCIONS 
 
No n’hi ha 
 
16.- PRECS I PREGUNTES 
 
PRECS I PREGUNTES PLE ORDINARI DE DATA 21 D’ABRIL DE 2015 
 
Precs de la Regidora no adscrita 
 
1.- La Sra. Navarrete explica que donada la intervenció d’un representant de 
l’Associació AMICU i la recent compra de Can Travé per 1.500.000€, i donat que 
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aquesta associació ha rebut una subvenció per a la seva gestió, prega a la regidora de 
Serveis Socials que se’ls atorgui la subvenció que realment els correspon ja que es 
tracta d’una associació que treballa molt pel municipi i que la reunió que realitzin 
recentment sigui productiva i efectiva. 
 
La Sra. Carrasco pregunta a la Interventora si seria possible aprovar- en aquests 
moments - un punt per poder facilitar la subvenció.  
 
La Sra. Interventora contesta que, si la regidora considera que s’ha de realitzar una 
modificació pressupostaria, aquesta requereix un expedient i la manera de fer-ho és 
redactar una proposta amb l’aplicació pressupostària que es vol reduir i des del 
departament d’Intervenció es comprova que sigui correcte; que la tramitació de 
l´expedient implica l’emissió de la documentació corresponent, és a dir: proposta,  
memòria de l’alcaldia i dos informes d’intervenció, i en aquests moments aquesta 
documentació no existeix. 
 
Precs del grup municipal d’EC.FIC 
 
1.- La Sra. Martínez explica que estava prevista una reunió amb ADIF i a la Comissió 
Informativa es va acordar que se’ls facilitaria la informació acordada en aquesta 
reunió. Prega que la Sra. Pàmies expliqui el resultat de la reunió i se’ls lliuri la 
informació als taxistes -  que reclamen les pintades de les parades- i facilitin els acords 
als que s’ha arribat. 
 
La Sra. Pàmies contesta que li lliurarà un resum de la reunió; explica que s’han reunit 
amb els representants d’ADIF perquè fa poc els van sol·licitar que canviessin la tanca  
del carrer Ausiàs March, ja que els nens poden accedir fàcilment a les vies del tren 
degut al parc infantil de la zona; que ADIF els ha presentat un projecte pel canvi de la 
tanca, que també inclou la del carrer Millera, i que els han comentat que tenen moltes 
estacions en mal estat, que l’Ajuntament indiqui les prioritats i, per tant, s’ha acordat 
que comencin per l’asfaltat; afegeix que l’Ajuntament s’encarregarà de pintar i re-
urbanitzar la zona.  Continua explicant que han aprofitat per comentar el canvi de les 
pilones de l’entrada que estan mig derruïdes i que no es poden reconstruir i s’hauran 
d’enderrocar. Finalment, indica que a la reunió també hi va assistir un taxista, el qual 
realitzarà un informe amb els arranjaments més urgents, incloent la nova accessibilitat 
a l’estació pel carrer Millera,  
 
Precs del grup municipal del PPC 
 
1.- La Sra. Boza prega al govern que expliqui a la ciutadania el que ha passat 
realment amb el solar del mercat; demana que no donin falses expectatives als veïns 
sobre que el problema es troba en vies de solucionar-se.  Explica que el PPC s’ha 
reunit amb l’Associació de Comerciants i amb els propietaris del solar, ja que aquells 
són uns dels grans afectats. Prega als grups del govern- ICV-EUIA, PSC i CIU, 
responsables – diu - de la situació, que solucionin el problema i reconeguin el fracàs 
col·lectiu. 
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2.- La Sra. Boza prega a l’Alcaldia que exerceixi les seves funcions com alcaldessa 
fins al final de la legislatura; explica que li va preguntar a la plaça de la Vila per la 
situació en què es trobava el problema del solar del mercat i que la resposta que va 
rebre va ser: “.. és que tenen raó, además de cornudo apaleado ...els hi he dit moltes 
vegades que informessin a la propietat de quan es feia servir i no em fan ni cas..”  La 
Sra. Boza comenta que era una pregunta molt seriosa i li prega a la alcaldessa que, si 
cap regidor o regidora o cap tècnic no segueix les seves indicacions, que prengui les 
mesures adequades ja que és la màxima responsable.  Explica que sempre li ha tingut 
molt de respecte a la seva persona, però la resposta que va rebre no era l’encertada 
com a regidora de l’oposició. 
 
3. La Sra. Boza explica que desprès d’escoltar la intervenció del representant de 
l’associació AMICU estan tots molt emocionats i són conscients del treball que 
realitzen, però prega a la regidora de serveis socials, que eviti aquest tipus de 
propostes al Ple ja que diu molt poc de la seva tasca com a regidora i del coneixement 
del procediments que s’han de seguir. 
 
Precs del grup municipal d’UC-11-Reagrupament 
 
1.- La Sra. Fonoll prega, igual que els regidors i regidores de l’oposició, que s’acceleri 
la petició de la subvenció de l’associació AMICU, ja que la regidora està disposada a 
fer la modificació pressupostària i la quantitat només ascendeix a 2.026€. 
 
2.- La Sra. Fonoll explica que al carrer Soledat hi ha un establiment al qual no es pot 
accedir ni les persones amb discapacitats ni les mares que porten cotxets ja que 
davant hi ha un pal de la llum i un senyal de cediu el pas i els cotxes estacionen just 
davant.  
 
El Sr. Lleó contesta que els passos de vianants estaven pintats fa molt de temps i la 
persona que ho va fer es va equivocar i procediran a solucionar-lo; afegeix que estan 
tractant el tema amb la companyia de la llum, FECSA-ENDESA, per solucionar-ho, 
que és molt complicat modificar el pal de la llum i que estan pendents de rebre uns 
pressupostos. 
 
L’alcaldessa explica que el tècnic de la Corporació es va reunir amb la propietària, el 
qual va emetre un informe i es procedirà a la seva retirada en breu.  
 
La Sra. Fonoll proposa que es pinti un pas de vianants davant de l’establiment. 
 
Preguntes de la Regidora no adscrita 
 
1.- La Sra. Navarrete explica que els propietaris de l’edifici situat al carrer Sant Antoni, 
núm. 8 han sol·licitat recuperar l’estructura original de l’immoble, donat que és la 
mateixa estructura que la casa del costat que actualment és una notaria, pregunta a la 
Sra. Pàmies: on és el problema perquè es posin tants obstacles als propietaris? Per 
què es posen tants inconvenients a un veí que crea ocupació? Passarà igual que amb 
el cas de la residència d’avis? 
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La Sra. Pàmies contesta que aquesta casa  es troba dins del catàleg del nucli antic, 
segons els informes dels arquitectes tècnics municipals i no compleix ni el projecte ni 
la normativa i afegeix que si necessita més aclariments, l’expedient es troba al 
departament de Serveis Tècnics.  En referència a la residència d’avis, explica que els 
informes de l’enginyer municipal indicaven que havien de realitzar una sèrie de 
modificacions- fet que han reconegut-, i un cop les realitzin podran procedir a obrir-la.   
 
2.- La Sra. Navarrete aporta unes fotografies en les quals les palmeres i els fanals del  
carrer Països Catalans encara es troben en la mateixa situació i no s’ha realitzat cap 
actuació al respecte.  Pregunta al Sr. Lleó: com és possible que a Cubelles hi hagi 
carrers en els quals els veïns no poden transitar? 
 
En aquest moment s’absenta de la sessió l’Alcaldessa.  
 
El Sr. Lleó contesta que les palmeres es poden quatre vegades l’any; que aquestes en 
concret es van plantar quan es va urbanitzar la zona i es van plantar malament ja que 
estaven malaltes, però s’estan realitzant tractaments per sanar-les.  En referència a les 
palmeres que donen problemes, es procedeix a tallar-les, ja que no permeten el pas 
dels vianants. 
 
La Sra. Navarrete pregunta per què s’han tallat i tapat els arbres? 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió l’Alcaldessa. 
 
3.- La Sra. Navarrete  explica que l’empresa TRADICLUB es dedica a organitzar les 
festes de Cubelles; que des de secretaria es va informar al juliol de 2014 que s’hauria 
d’iniciar un contracte administratiu de serveis, bé per procediment obert o bé per 
procediment restringit; afegeix que a aquesta empresa se li està adjudicant 
l’organització de diverses fires a l’any, que l’Ajuntament no abona cap quantitat 
directament, però sí a través de material i personal destinat a les fires.  D’altra banda, 
l’empresa rep per part dels paradistes una quantitat econòmica per ajudar al 
funcionament de l’empresa.  A continuació, diu que l’Ajuntament segueix contractant 
una empresa que li suposa un cost econòmic, que aquesta obté beneficis i evita la 
possibilitat que altres empreses puguin licitar aquest servei.  Per tot l’exposat pregunta 
al Sr. Pineda: què passa amb aquest tema? 
 
Preguntes del grup municipal d’EC.FIC 
 
1.- La Sra. Martínez explica que la regidora d’Urbanisme fa un mes els va convocar a 
una reunió amb l’objectiu de preparar l’expedient de la modificació puntual dels 
terrenys rurals; per tant, pregunta: quin és el motiu pel qual no es presenta l’expedient 
per a l’aprovació de la modificació puntual dels terrenys rurals a l’ordre del dia del ple 
si hi havia consens per poder-ho aprovar? 
 
La Sra. Pàmies explica que per part d’EC-FIC estaven a favor de la seva aprovació, 
però per part d’UC-11-Reagrupament van proposar que l’expedient es presentés per a 
l’aprovació a la següent legislatura i, per tant, si no hi havia consens per a l’aprovació 
no es presentaria en aquest Ple. 
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2.- La Sra. Martínez diu que, tal com han comentat altres regidors i regidores, demana 
una reunió amb els propietaris del solar de la plaça del mercat i pregunta: quines 
solucions es proposaran? 
 
L’alcaldessa contesta que, en contra de l’exposat per la Sra. Boza, té previst una 
reunió dimecres dia 22 d’abril amb els propietaris del solar. 
 
La Sra. Boza contesta que ella no té més informació que la publicada al Diari de 
Vilanova. 
 
L’alcaldessa diu que la Sra. Boza afirmava que no hi havia cap negociació oberta, fet 
que no és cert. 
 
La Sra. Boza reitera el seu prec i desitja que es solucioni el problema. 
 
La Sra. Martinez comenta que desconeix els motius pels quals s’ha arribat a aquesta 
situació, demana una solució i proposa que es traslladi el mercat al passeig Vilanova i 
la plaça del mercat s’utilitzi d’aparcament durant el període que es soluciona el 
problema. 
 
3.- La Sra. Martínez pregunta: quines són les actuacions realitzades a la llar d’infants 
La Draga per les continues inundacions en període de pluges? Per quan està previst 
solucionar-ho? 
 
El Sr. Lleó contesta que la llar d’infants està construïda en una zona baixa del 
municipi. La ubicació no és la que li tocava inicialment i es va fer sense cap previsió 
per les èpoques de pluja, explica que l´Ajuntament ha col·locat bombes per evacuar 
l’aigua i unes reixetes per facilitar aquesta evacuació, ja que l’aigua arriba des del 
carrer Millera; que des del pont d’Arlés de Tec, també s’han col·locat bombes per 
buidar tota l’aigua acumulada en poc temps i que hi ha un projecte per col·locar un 
dipòsit que reculli totes les aigües pluvials per avocar-les al torrent de Santa Maria, 
igual que s’ha fet a la zona marítima. 
 
4.- La Sra. Martínez sol·licita que li lliurin les respostes a les preguntes formulades al 
ple de març. 
 
Preguntes del grup municipal del PPC 
 
1.- La Sra. Boza demana que consti en acta que només recollia la informació 
publicada al Diari de Vilanova i no que es generin falses expectatives als veïns del 
municipi. 
 
L’alcaldessa demana que consti en acta la publicació del Diari de Vilanova, la qual diu: 

“L’alcaldessa Mònica Miquel confia que l’aparcament situat al costat de la plaça del 

Mercat es pugui reobrir. Mònica Miquel tenia previst contactar novament amb els 
propietaris al final d’aquesta setmana per poder arribar a un acord, que a hores 
d’ara  ja es podria haver produït. 
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Aquest aparcament està situat en un terreny particular i fins a 2007 hi havia un conveni 
amb l’Ajuntament perquè aquest en pogués fer ús. Des d’aleshores, però, el que hi ha, 
segons ha explicat l’alcaldessa, és un pacte de cavallers que ha permès que 
l’Ajuntament fes ús del terreny quan l’ha necessitat per celebrar algun tipus 
d’esdeveniment, sempre que es demanés permís a la propietat. Això ara ha canviat 
i vull saber què ha passat diu Miquel. Es mostra, però optimista i confiada que es 
podrà arribar a un nou acord, tot i que reconeix que no és un problema de diners, sinó 
que el que manca és la voluntat dels propietaris d’arribar a un acord. 
 
2.- La Sra. Boza pregunta: és cert que la propietat del solar del pàrquing del mercat 
mai ha rebut cap remuneració per l’ús que fa l’Ajuntament? 
 
L’alcaldessa contesta que ha rebut remuneració fins al 2.006, ja que hi havia un 
conveni signat.  
 
3. La Sra. Boza pregunta: És cert que la Policia Local, per manca d’informació, va 
procedir a retirar un camió del solar i el va multar? 
 
L’alcaldessa contesta que té coneixement que el passat 15 d’agost de 2014 va haver 
una incidència amb un camió. 
 
4.- La Sra. Boza pregunta: per què després de rebre instància conforme es tancaria el 
solar ha passat un mes i mig fins que es posen en contacte amb els propietaris? 
Pensaven que no es tancaria el solar? 
 
L’alcaldessa reitera que el proper dia 22 d’abril tindrà una reunió amb els propietaris. 
 
La Sra. Boza pregunta: és habitual que triguin un mes i mig per mantenir una reunió 
quan es tracta del tancament d’un solar tan significatiu? 
 
5.- La Sra. Boza pregunta a la secretària de la Corporació: considerant la modificació 
puntual del Pla General aprovada pel Ple, Pla que afecta al solar, l’alcaldia o el govern 
pot renunciar al projecte del futur institut sense que aquesta renúncia passi pel ple? 
 
La secretària general contesta que totes les modificacions del Pla General han de ser 
aprovades pel Ple, en aquest cas, s’hauria d’aprovar el desistiment. 
 
La Sra. Boza pregunta: Si es renuncia al projecte hauria de passar pel Ple?  I es pot 
fer per decret? 
 
La secretària explica que el tràmit ordinari si es aprovar-ho pel ple, però 
excepcionalment es pot fer a través de decret d’alcaldia o acord de Junta de Govern 
Local per qüestions de terminis, però sempre pendent de ratificar-ho al Ple. Afegeix, 
però, que si la pregunta es planteja per algun expedient en concret, s’hauria de 
consultar l’expedient per comprovar els terminis per ratificar el desistiment per part del 
Ple i els terminis de la Generalitat per fer l’aprovació definitiva, perquè el procediment 
està sotmès a terminis. 
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6.- La Sra. Boza pregunta: Ha canviat el procediment pel qual s’avisa als propietaris 
que no tenen en condicions els seus terrenys? Quines són les actuacions que realitza 
l’Ajuntament quan un propietari no compleix la normativa en relació a neteja o tanca, 
etc., es sanciona en aquests casos? 
 
El Sr. Lleó explica que el procediment és el mateix, quan detecten que en diverses 
ocasions s’ha avisat al propietari per què realitzi les accions corresponents i si no ho 
fa, se li tramiten unes multes coercitives. 
 
Preguntes del grup municipal d’UC-11-Reagrupament 
 
1.- La Sra. Fonoll pregunta: qui són els responsables directes del govern perquè 
s’hagi tancat el solar de la plaça del mercat? 
 
L’alcaldessa contesta que la Sra. Pàmies els va comunicar que havia una instància 
dels propietaris dient que tancaven el solar. 
 
La Sra. Fonoll pregunta: per què han deixat tant de temps? Explica que aquest 
problema ha generat que molts paradistes no vinguin al municipi i els comerços s’han 
vists afectats amb una baixada del 40% de les seves vendes.  Diu que s’ha de dialogar 
amb els propietaris i arribar a un acord. 
 
L’alcaldessa comenta que ha negociat i encara no està tancada la negociació; explica 
que hi havia un conveni signat fins al 2006 pel qual es pagava una quantitat i a partir 
d’aquella data hi havia un “pacte de cavallers” pel qual van acordar que no es pagaria 
res; que ara estan esperant la proposta dels propietaris i, amb l’acord arribat,  
l’Ajuntament pagarà pel servei  
 
La Sra. Fonoll, vol que quedi constància que UC-11-Reagrupament no han tingut res a 
veure, ja que han sentit comentaris que eren els causants del tancament 
 
La Sra. Martínez i la Sra. Boza també volen que consti que no han tingut res a veure. 
 
L’alcaldessa contesta que ja es veurà. 
 
2.- La Sra. Fonoll vol que consti en acta que considera estrany que s’aprovi la 
modificació puntal del Pla General del projecte de l’institut per unanimitat i desprès es 
desestimi per un acord de Junta de Govern Local, i proposa un ple extraordinari per 
aclarir aquest temes. 
 
3.- La Sra. Fonoll pregunta: quan retiraran la resta de l’activitat dels Pirates of Caribe 
de la casa de la Mota?   
 
4.- La Sra. Fonoll pregunta: poden agilitzar les respostes a les instàncies presentades 
per les associacions de veïns? 
 
5.- La Sra. Fonoll pregunta al Sr. Écija: li pot donar resposta, a l’igual que a la Sra. 
Navarrete, al tema que li ha consulta telefònicament? 
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El Sr. Écija contesta que hi ha discrepàncies entre el que han demanat les regidores. 
 
La Sra. Fonoll comenta que presentarà una instància al respecte. 
 
6.- La Sra. Fonoll pregunta: com ha anat la reunió mantinguda amb ADIF?   
 
7.- La Sra. Fonoll pregunta: tenen controlada la instal·lació de les autocaravanes a la 
zona marítima, principalment a La Mota? 
 
8.- La Sra. Fonoll pregunta: donat que el contracte del cementiri s’ha rescindit 
definitivament, quina serà la propera actuació respecte del cementiri?  
 
El Sr. Lleó contesta que el contracte s’ha rescindit de mutu acord; que s’han presentat 
tres pressupostos per poder realitzar un contracte menor de 18.000€, i que hi ha el 
compromís d’elaborar un plec de clàusules per formalitzar una concessió per uns 15 o 
20 anys i solucionar el problema. 
 
9.- La Sra. Fonoll pregunta: en Junta de Govern Local consta que s’arreglaria el 
repetidor de Mas Trader durant la setmana del 6 al 12 d’abril, quan es veuran tots els 
canals de televisió del repetidor de Mas Trader?  
 
L’alcaldessa contesta que miraran tècnicament quina és la situació, però han parlat 
amb l’associació de propietaris i no tenen cap problema. 
 

Respostes a les preguntes formulades per la Regidora no adscrita 

en el Ple ordinari del 17 de març de 2015 
 

1.- La Sra. Navarrete pregunta: tenen previst netejar els ponts per als vianants que passen per 

sota de la carretera? 

El Sr. Lleó contesta que s’ha aprovat recentment per Junta de Govern Local la neteja dels 

vidres d’aquests ponts. Diu que fa aproximadament dos anys es va aprovar que no s’enganxés 

cap tipus de cartell. La part de sota es manté neta, però és tracta d’una zona amb molta 

brutícia constant degut a les pintades; s’ha robat cablejat de l’enllumenat, fet que s’ha reposat, 

i s’ha procedit a la neteja periòdicament. 

 

2.- La Sra. Navarrete pregunta: tenen previst alguna actuació per combatre la plaga de rates 

que circulen per diverses zones del municipi com ara al carrer Arles de Tec o el carrer Sant 

Antoni? 

A través de l’empresa de control de plagues que tenim contractades es fan actuacions de 

desinfecció i desratització, preventives i correctives, en el municipi de Cubelles. En relació a 

l’aparició de rates en aquesta zona concreta durant el mes de març s’han fet tractaments de 

desratització en el clavegueram corresponent. 

 

3.- La Sra. Navarrete  pregunta: Li poden facilitar una relació de la campanya dels gats? 

S’hauria de concretar quina és la informació que sol·liciten quan parlen de “relació de 

campanya de gats”, donat que com a campanya de gats no s’ha fet cap actuació des del 

departament de sanitat. 
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4.- La Sra. Navarrete pregunta: Per què no es compleix l’ordenança de neteja de terrenys? 

Des dels SSTT es procedeix a incoar els corresponents expedients per requerir el compliment 

de l’esmentada ordenança, durant el 2014 en alguns casos s’ha donat compliment i s’han 

netejat, en altres casos es troben en tràmit per motius diversos. Per més informació us atendran 

a SSTT gustosament. 

 

5.- La Sra. Navarrete pregunta:  Tenen previst solucionar el tema dels fanals?  Explica que el 

cablejat esta fora de lloc, posa d’exemple el fanal situat a l’Avinguda Països Catalans, fet que 

suposa un perill important. 

Ja s’ha donat avis a l’empresa que fa el manteniment. 

 

6.- La Sra. Navarrete pregunta: Hi ha alguna possibilitat que es faciliti un gual als establiments 

comercials que així ho sol·licitin? 

El guals es concedeixen a les entrades i sortides de vehicles a través de les voreres, segons 

l’ordenança municipal. 

 

7.- La Sra. Navarrete pregunta: Quin va ser el cost dels desfibril·ladors? Quin va ser el criteri 

que es va seguir per a la seva contractació? 

Els desfibril·ladors propietat de l’Ajuntament es van adquirir l’any 2011, per un cost total de 

7.500, € (5 desfibril·ladors externs semiautomàtics, 5 elèctrodes adults, 5 elèctrodes pediàtrics i 

1 desfibril·lador ensinistrament) mitjançant contracte menor de subministrament. 

 

8.- La Sra. Navarrete pregunta: Li poden facilitar còpia del contracte de subministrament de 

benzina als diferents vehicles municipals?  Quin criteri van seguir per la seva contractació? 

El contracte es va fer per concurs públic, el qual està a la seva disposició en el departament de 

contractació. 

 

Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal d’EC-FIC 

en el Ple ordinari del 17 de març de 2015 

 

1.- La Sra. Martínez explica  que al ple del mes de febrer, va preguntar sí s’havia convocat la 

primera trobada amb totes les persones que havien de formar part de l’equip tècnic de la 

Comissió Patrimonial Local, convocada pel 7 de febrer, i se li contesta que si.  Comenta que, té 

entès que a aquesta comissió hi haurien d’assistir els representats polítics, per poder aportar 

suggeriments i disposar de la informació, i no van estar convocats, per tant pregunta: Quines son 

les persones que van assistir i en qualitat de què? Quin ha estat el motiu per estar exclosos els 

representants polítics? No creuen que la casa de Can Travé ha d’esdevenir un projecte creat 

entre tots?  La participació no compta?  

Les persones que van assistir van ser els tècnics i tècniques que estan a la Comissió de 

valoració de Patrimoni Local. 

Perquè era una reunió tècnica. 

Sí. Molt bé. No s’ha comprat a esquenes de ningú. 

Evidentment que sí. 

 

2.- La Sra. Martínez comenta que a la premsa es van publicar unes fotografies, - datades del 26 

de novembre de 2014- ,en les quals la regidora de Cultura, l’alcaldessa i el vicepresident de la 

Diputació de Barcelona surten a la casa Violeta, inaugurada recentment.  En la Junta de Govern 
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Local de 10 de desembre de 2014 – en el punt 18.2-, es va aprovar el contracte de serveis per la 

realització del projecte d’interiorisme i decoració pel centre d’informació i assessorament per 

dones de Cubelles a l’empresa Design 41, SL.  Comenta que és el primer cas en el qual les obres 

i la decoració encarregada acaba abans de la seva contractació.  Per tant, pregunta: A què es 

degut que les dates no coincideixin?  Els Serveis Jurídics de l’Ajuntament li poden explicar la 

realització del procés? A què és degut que l’aprovació del contracte sigui posterior a la notícia? 

L’alcaldessa li comenta que li contestaran per escrit, però, tot i així, vol aclarir que s’ha de 

diferenciar entre el servei de pintura i la decoració del centre. Explica que al mes de novembre, 

ni el disseny ni la decoració estaven realitzades i a la fotografia només es pot apreciar una 

paret pintada de color violeta i no està la inscripció que hi havia el dia de la inauguració.  

 

3.- La Sra. Martínez explica que s’ha publicat la recent contractació del servei d’autobús de 

Cubelles.  Exposa que, inicialment, ella va instar al Sr. Écija perquè modifiques l’import de 

77.000€ contemplat als pressupostos del 2013 i 2014, el qual era inamovible, segons el Sr. 

Écija.  Finalment, aquest import s’ha augmentat uns 18.000€.  Diu  que no s’han tingut en 

compte les propostes realitzades pels veïns a les jornades informatives, ni s’han valorat els 

recorreguts proposats, ja que hi ha 3 urbanitzacions que s’han quedat sense aquest servei i 

d’entre els requisits dels plecs s’establia que el servei de bus municipal havia de incloure totes 

les urbanitzacions del nucli de la població .  Per tot l’exposat, pregunta: En referència a la 

proposta d’aprovació de les bases de licitació, l’empresa adjudicatària està complint els requisits 

establerts? A què és degut que les urbanitzacions de la Gaviota, la Solana i el Parc de Cubelles 

s’hagin quedat sense servei de bus? 

Resposta contestada en la mateixa sessió plenària pel Sr. Ecija. 

 

Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal del PPC 

en el Ple ordinari del 17 de març de 2015 

 

1.- La Sra. Boza diu que alguns veïns els pregunten: està prevista una neteja de la riera situada 

al carrer Arles de Tec, cap al Club Marítim, per la zona més propera a la platja? 

La neteja i manteniment de rieres és competència de l’ACA, no obstant això des de 

l’Ajuntament s’ha realitzat la seva neteja i desbrossada en diverses ocasions. Durant aquest 

any s’ha realitzat un herbicidat de la zona, no hi ha prevista desbrossada però ho tindrem en 

compte desprès de valorar-ho ja que un determinat volum de vegetació permet la frenada de la 

baixada de l’aigua fins a mar. 

 

2.- La Sra. Boza explica que algunes famílies comenten que no es mantenen els parcs infantils; 

per tant, pregunta: Hi ha cap pla específic pel manteniment dels parcs infantils? 

El Sr. Lleó contesta que recentment s’ha remodelat el parc del Charlie Rivel. Estan prevists fer 

el parc del Corral d’en Cona, el situat a la Plaça del Mercat, entre d’altres. L’actuació que 

s’està realitzant és la remodelació i manteniment dels parcs i sorrals i altres materials 

malmesos degut al mal temps que hi ha hagut, sobretot a la zona marítima. 

La Sra. Boza li contesta que li han fet arribar unes fotografies, que li farà arribar per poder 

detectar els parcs infantils que realment necessiten aquest manteniment., 

El Sr. Lleó li agraeix i ho tindrà en compte. 

 

3. La Sra. Boza comenta que al passatge Migjorn algunes comunitats de veïns estan patint les 

molèsties d’una colònia de gats i degut a què ha realitzat aquesta pregunta anteriorment i no li 

han contestat, pregunta:  Com està el tema? 



Exp. 1.2.1.2_2015_04 
 

Legislatura 2011-2015 
 

 

30 
 

El Sr. Lleó contesta que la colònia de gats estarà oberta properament, la qual acollirà els 

problemes que puguin generar a les diferents zones del municipi. Diu que a la zona del Bardají 

ja s’ha actuat i a la zona Marítima s’està actuant. Actualment, els gats recollits van a la 

Mancomunitat i són esterilitzats i col·locats en gàbies especialitzades per ells. En breu, la 

colònia estarà acabada, la qual recollirà aquestes petites colònies que porten aquest tipus de 

problemàtica. 

 

4.- La Sra. Boza explica que a principi de la legislatura el PPC va elaborar un Pla de 

comunicació, el qual aportava una estratègia i un objectiu molt important, que era ampliar el 

nombre de veïns – amb el seu consentiment- que rebessin la informació de l’Ajuntament de 

forma directa i continuada.  Per tant, pregunta: Està en marxa el Pla estratègic de comunicació 

signat des de la Regidoria de Comunicació i Premsa?  Continua dient que la participació dels 

ciutadans és necessària, però no suficient sense la corresponent informació continuada i no 

s’aconseguirà el percentatge necessari que els processos de participació requereixen sense la 

informació corresponent, tot i que el procés de participació del Passeig Marítim ha estat positiu, 

és necessari que s’augmenti el percentatge de persones en aquest tipus de processos. 

Formalment, mai ha existit un pla de comunicació que contempli aquest fet. És cert, però, que 

dins del procés d’elaboració del Pla de Comunicació Interna que es va iniciar en el període de 

la Sra. Boza i es va aprovar per al període 2013-2015 amb la Sra. Cuadra, es va establir la 

necessitat d’incrementar el número de subscripcions del butlletí electrònic com a mesura a 

tenir en compte en el futur Pla de Comunicació municipal que es redactés.  

Actualment disposem d’una base de dades de prop de 800 usuaris, repartits entre els butlletí de 

Turisme i el butlletí setmanal. Ambdós s’envien els divendres de forma automatitzada a través 

del gestor de continguts de la web que es va estrenar l’agost de 2013. Aquí caldria sumar els 

usuaris del SOLC i els usuaris de l’Espai Jove, la comunicació amb els quals es fa ara a través 

dels departaments i estem regularitzant-los per incloure’ls a la base de dades general. 

No és el número que ens havíem plantejat assolir al final de la present legislatura, si bé cal 

tenir en compte que al llarg d’aquesta s’han anat incorporant altres canals (facebook, 

whatsapp/telegram...) que han permès apropar-se a l’objectiu. 

Aquesta acció comunicativa s’ha anat completant amb d’altres accions vinculades a la 

innovació en l’ús de les TIC (xarxes socials, whatsapp/telegram...) i a tècniques tradicionals de 

comunicació (cartellera, programes, publicitat en mitjans...) que s’han evidenciat que, de forma 

combinada, són efectives. Tot i això, és prioritari disposar d’un Pla de Comunicació Integral de 

l’Ajuntament de Cubelles, com a mesura de planificació estratègica dotant-lo de la plantilla 

adequada per poder-lo executar.  

 

 

Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal d’UC-11-Reagrupament 

en el Ple ordinari del 17 de març de 2015 

 

1.- La Sra. Fonoll pregunta: Està controlat l’aparcament de caravanes que s’instal·len a la Plaça 

Miquel Martí i Pol cada any? Tenen prevista alguna actuació.? 

Respecte a l'aparcament d'autocaravanes al nostre municipi, tenim queixes puntuals de veïns i 

denúncies al Síndic i als jutjats d'associacions d'autocaravanistes, donat que aquests vehicles 

tenen el mateix dret que la resta a estacionar, això sí, el que no poden es fer acampada al 

carrer. És difícil fer content a tothom, no obstant ho continuarem intentant, amb informació als 

autocaravanistes quan detectem que estan estacionats als nostres carrers i atenció 
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personalitzada als nostres veïns tan bon punt rebem la seva trucada a les dependències de la 

Policia Local. 

2.- La Sra. Fonoll pregunta: Degut a la plaga d’erugues i a les diverses queixes dels veïns i als 

partes mèdics, han realitzat alguna actuació en referència al pi situat al carrer de l’Arboç? 

El Sr. Lleó contesta que aquest pi en concret està situat dintre d’una finca particular i al 

propietari se li ha enviat notificació perquè solucioni la plaga d’erugues que genera aquest pi i 

se li ha instat perquè realitzi els tractaments adequats per solucionar el problema. Continua 

explicant que, per part de l’Ajuntament, va realitzar un procés fa aproximadament un mes i mig 

per solucionar la plaga d’erugues i actualment s’està fent un segon procés, sobretot a les zones 

escolars, perquè no hi hagi cap tipus de perjudici.  

La Sra. Fonoll pregunta: Se li ha notificat al propietari? 

El Sr. Lleó contesta que sí. 

La Sra. Fonoll pregunta: A l’Eixample Nord i a les urbanitzacions també està previst un control 

d’aquesta plaga? 

El Sr. Lleó contesta que el control de la plaga d’erugues es va realitzant per tot l’arbrat del 

poble i que, quan es detecta la plaga en una zona, es procedeix a realitzar l’actuació 

corresponent per eliminar-los. 

 

3.- La Sra. Fonoll pregunta: Tenen previst l’adequació de les cistelles de basquet del nou 

pavelló esportiu amb els mitjans de seguretat i protecció? Quines actuacions tenen previstes? 

A principi d’any es va contractar el subministrament a favor de l’empresa DECORESPORT 

dels protectors d'escuma d'alta densitat per a la protecció inferior i lateral per a ser instal·lats 

als taulells de basquet de la pista central. A data d’avui no ha arribat el material. 

4.- La Sra. Fonoll pregunta: En referència als arbres i l’estat del carrer Millera, tenen previst 

realitzar alguna actuació? 

Des de Medi Ambient se sol·licita que especifiqui més la pregunta en referència als arbres per 

poder contestar-li al què vol saber. 

 

5.- La Sra. Fonoll pregunta: Quan prendran mesures de vigilància a la desembocadura del riu 

Foix? Aporta fotografies conforme es tracta d’una zona que comporta perill i un cert 

abandonament. 

El Sr. Lleó contesta que es tracta d’una zona en la qual passegen moltes persones i gossos. 

Explica que l’Ajuntament va realitzar l’esforç per contractat una empresa de vigilància amb un 

cost de 30.000€. Existeix un compromís de restablir el servei de cara a la Setmana Santa i 

esperen poder realitzar un contracte definitiu en el qual es pugui tenir un manteniment més 

continu.  

La Sra. Fonoll diu que, si no es així, els 30.000€ invertits no hauran servit per res. 

El Sr. Lleó contesta que tot i que no hi hagi un vigilant, la policia i el Departament d’Obres i 

Serveis realitzen un manteniment. 

Des de Setmana Santa el servei està en funcionament. 

 

6.- La Sra. Fonoll pregunta: Rescindiran el contracte amb l’empresa que realitza el servei del 

cementiri? Degut que aquesta empresa continua amb les mateixes eines i tàctica i continuen les 

queixes. 

El Sr. Lleó contesta que s’està fent un control amb l’empresa perquè no hi hagi cap tipus de 

problemes. Se li estan realitzant petites auditories i properament es realitzarà una reunió amb 

l’empresa per afrontar el problema com a govern. 

Actualment s’ha rescindit el contracte de mutu acord. 
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1.- El Sr. Ardila pregunta: Es farà alguna actuació a la casa de Can Travé, tal com preguntava 

la Sra. Martínez?  Comenta que té constància que es realitzaria algun acte al municipi de la seva 

recepció i compra de l’edifici. 

Sí, estem organitzant el dia. 

 

2.- El Sr. Ardila explica que en data 21 de maig de 2014 es va publicar la noticia  de l’inici de 

les obres de la planta nova del Castell, aquestes obres començaven a través del Servei de 

Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona; per tant, pregunta: Com estan les 

obres? Han finalitzat? Tal com es comentava a la noticia, s’ha realitzat la recepció de les obres 

en data 31 de desembre de 2014? Es podrà visitar la planta nova del Castell? 

La Sra. Cuadra contesta que, tal com ha informat en una entrevista a Radio Cubelles, estava 

previst iniciar les obres en data 1 de juny de 2014, però es van retardar fins a mitjans de juliol, 

fet que ha provocat un endarreriment.  Confirma que la Diputació de Barcelona assegurava 

que aquestes obres estarien acabades en data 1 de gener de 2015, sobretot per temes 

econòmics, però no ha estat possible,  però estan finalitzant.  Continua explicant que des del 

Departament de Cultura s’està tramitant una subvenció – PAU (Pla d’autoprotecció)-, per 

l’edifici del Castell, es realitzarà des de la Diputació de Barcelona i no suposarà cap cost i, per 

tant, en un termini aproximat d’un mes es podrà visitar la planta nova del Castell. 

L’alcaldessa explica que es va modificar el projecte bàsic i que al sortir es poden  apreciar les 

finestres. 

El Sr. Ardila agraeix la informació i diu que ha realitzat la pregunta perquè no tenia 

informació al respecte. 

 

No havent-hi més assumptes per fer constar, l’ Alcaldessa presidenta aixeca la sessió, 
quan són les 23:00 hores. 


