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EXTRACTE DE L’ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 17 JULIOL 
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 juliol de 2015, a les 13:05 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. Rosa M. Fonoll 
i Ventura, els membres següents: 
 

 Vocals: 
 
- Sr.  Joaquim D. Macià i Tetas, 1r tinent d’alcaldia. 
 
- Sr. José M. Ardila Contreras, 2n tinent d’alcaldia. 
 
- Sr. Narcís Pineda i Oliva, 3r tinent d’alcaldia. 
 
- Sr. Josep M. Hugué i Oliva, 4t tinent d’alcaldia. 
 
-  Sra. Ester Pérez i Massana, 5a tinenta d’alcaldia. 
 
- Sr. Raul Mudarra Carmona, regidor d’UC-11 Reagrupament. 
 
- Sr. Francesc Xavier Grau Roig, regidor del Partit dels Socialistes de Catalunya-
Candidatura de Progrés.  
 
- Sr. José Manuel Ecija Albalate, regidor del Partit dels Socialistes de Catalunya-
Candidatura de Progrés. 
 
- Sr. Alberto Tribó Ramírez, regidor de l’Agrupació d’Electors Cubelles Si Es 
Pot/Cubelles Si Se Puede.  
 
- Sra. Sara Di Stefano Bosch, regidora de l’Agrupació d’Electors Cubelles Si Es 
Pot/Cubelles Si Se Puede. 
 
- Sra. Noemí Boza Cano, regidora del Partit Popular. 
 
- Sra. Noemí Cuadra Soriano, regidora de Convergència i Unió. 
 
- Sr. Xavier Baraza i Sánchez, regidor de Convergència i Unió. 
 
- Sr. Daniel Pérez Luque, regidor de Guanyem Cubelles (Ganemos). 
 
-  Sra. Ana Maria Martínez Gallemí, regidora de Cubellencs-FIC. 
 
Excusa la seva assistència el Sr. José Ramón Palomo Nogales, regidor del Partit 
Popular. 
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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. 
 
ORDRE DEL DIA 
 
I PART INFORMATIVA 
 
1.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 2/2015, DE 16 DE 
JUNY, PEL QUAL ES NOMENEN ELS TINENTS D’ALCALDIA 
 
Es dóna compte al Ple que l’alcaldessa presidenta en data 16 de juny de 2015 ha 
resolt el següent: 
 
“DECRET DE L’ALCALDIA NÚM.   2 /2015 
 
Per l’acord de Ple del dia 13 de juny de 2015 va ésser escollida Alcaldessa de 
l´Ajuntament de Cubelles la Sra. Rosa M. Fonoll i Ventura, de conformitat amb allò que 
disposa l’article 196 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral 
general; 
 
Conforme al que disposen els articles 23.3r de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del règim local, 53.2 de Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i  46 i 48 del 
Reial Decret 2568/1986 de 28 novembre, mitjançant el qual s´aprova el Reglament 
d´organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,  la designació dels 
Tinents d’Alcaldia és competència d’aquesta Alcaldessa, qui haurà de procedir al seu 
nomenament, mitjançant Decret; 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que em confereix la legislació 
anteriorment esmentada, 
 
HE RESOLT: 
 
Primer.- Nomenar Tinents d’Alcaldia d’aquest Ajuntament, amb efectes des del dia 
d’avui, als regidors que a continuació es relacionen: 
 
- Primer Tinent d’alcaldia: Sr. Jose M. Ardila Contreras 
- Segon Tinent d’alcaldia: Sr. Josep Maria Hugué Oliva 
- Tercer Tinent d’alcaldia: Sr. Raül Mudarra Carmona  
 
Segon.- Establir que en cas d’absència, vacant o malaltia d’aquesta Alcaldia, les 
atribucions i competències que em reconeix la legislació vigent seran desenvolupades 
pels Tinent d’Alcaldia, de conformitat amb l’ordre de nomenament. 
 
Tercer.- A aquest efecte, aquesta Alcaldia, quan hagi d’absentar-se del terme 
municipal, establirà, mitjançant Decret, la durada de la seva absència, designant al 
Tinent d’Alcaldia que hagi d’assumir les seves competències. 
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De no conferir-se aquesta delegació expressament, aquesta Alcaldia serà substituïda 
pels Tinents d’Alcaldia segons ordre de nomenament. D´aquesta circumstància 
s´haurà de donar a la resta de la Corporació, sense que durant el mateix dia pugui 
actuar com Alcalde accidental més d’un d’ells. 
 
Igualment, quan durant la celebració d’una sessió de Ple o de Junta de Govern 
l’alcaldessa s’hagués d’abstenir d’intervenir en relació a algun punt concret de la 
mateixa, la substituirà el Tinent d’Alcaldia a qui correspongui. 
 
Quart.- La condició de Tinent d’Alcaldia es perd, a banda del cessament, per renúncia 
expressa manifestada per escrit o per cessament de l’autoritat que els ha nomenat. 
 
Cinquè.- Comunicar aquest Decret als Tinents d’Alcaldia afectats, fent-los  constar 
que hauran de mantenir  informada a aquesta Alcaldia de l’exercici de les seves 
atribucions com Alcalde accidental, no podent, durant l’esmentat exercici, ni modificar 
les delegacions ja efectuades per aquesta Alcaldia amb anterioritat, ni atorgar altres 
noves. 
 
Sisè.- Publicar el present acord al BOP i al web municipal, sens perjudici de la seva 
efectivitat des de l´endemà de la signatura de la present resolució.  
 
Setè.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta resolució en la sessió 
extraordinària que es convoqui, en compliment del que preveu l’article 38 del 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.” 
 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats. 
 
2.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 7/2015, DE 17 DE JUNY, 
PEL QUAL ES CONSTITUEIX LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  
 
Es dóna compte al Ple que l’alcaldessa presidenta en data 17 de juny de 2015 ha 
resolt el següent: 
 
“DECRET D’ALCALDIA NÚM. 7/2015 
 
El Ple reunit el dia 13 de juny de 2015 va acordar el nomenament de l’Alcaldia a favor 
de la Sra. Rosa M. Fonoll i Ventura, de conformitat amb allò que disposa l’article 196 
de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general. 
 
Amb l’objecte de dotar d’una major celeritat i eficàcia a l’actuació municipal es fa 
necessari procedir a la constitució de la Junta de Govern Local, en exercici de la 
potestat d’autoorganització que l’article 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del règim local i 8.1.a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
mitjançant el qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, reconeix a aquesta entitat. 
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De conformitat amb els articles 20.1b) i 23 de la Llei 7/1985, i amb l’article 48.1.b) del 
Decret Legislatiu 2/2003, en aquest municipi és obligatòria la constitució de la Junta de 
Govern Local, per tenir una població de dret superior a cinc mil habitants. 
 
La Junta de Govern, quina funció essencial és assessorar a l’Alcaldia en l’exercici de 
les seves atribucions, estarà integrada per un nombre de regidors i regidores no 
superior a un terç del nombre legal d’aquests, nomenats i cessats lliurement per 
l’Alcaldessa, i tindrà aquelles competències que expressament li delegui aquesta i el 
Ple. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que em confereix la legislació 
esmentada, 
 
HE RESOLT: 
 
Primer.- Constituir la Junta de Govern Local,  la qual quedarà integrada pels membres 
següents: 
 

 Presidenta: Sra. Rosa M. Fonoll i Ventura, alcaldessa de l’Ajuntament de 
Cubelles. 

 Vocals: 
1. Sr. José M. Ardila Contreras. 
2. Sr. Josep Maria Hugué i Oliva. 
3. Sr. Raül Mudarra i Carmona. 

 
No obstant això, en aplicació d’allò previst a l’article 113.3r del Reial Decret 2568/86, 
de 28 de novembre, mitjançant el qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les Corporacions locals, l’alcaldessa podrà requerir la 
presència de membres de la Corporació que no siguin membres de la Junta de Govern 
Local, els quals en formaran part, als efectes d’informar sobre l’àmbit de les seves 
activitats. 
 
Segon.- La Junta de Govern Local prestarà assistència i assessorament a aquesta 
Alcaldia en l’exercici de les seves atribucions. 
 
Tercer.- Comunicar aquesta resolució a tots els regidors afectats, per al seu 
coneixement i efectes. 
 
Quart.- Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la sessió extraordinària que es 
convoqui per donar compliment al que preveu l’article 38 del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals.”  
 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats. 
 
3.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 74/2015, DE 26 DE 
JUNY, SEGONS EL QUAL ES DETERMINA EL RÈGIM DE DEDICACIÓ D’UN 
MEMBRE DE LA CORPORACIÓ  
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Es dóna compte al Ple que l’alcaldessa presidenta en data 26 de juny de 2015 ha 
resolt el següent: 
 
“DECRET D’ALCALDIA  74/2015 
 
D’acord amb el que disposen els articles 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local, modificat per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, i la Llei 
57/2003, de mesures per a la modernització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals, de 16 de desembre, i la Llei 14/2000, de 29 de desembre, de mesures fiscals, 
administratives i de l’ordre social i, l’article 13 del Reial decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 
dels ens locals, els membres de les corporacions locals tenen dret a percebre 
retribucions per l’exercici dels seus càrrecs en dos supòsits: quan els desenvolupin en 
règim de dedicació exclusiva i quan es desenvolupin en règim de dedicació parcial per 
realitzar funcions de presidència, vice-presidència, ostentar delegacions o 
desenvolupar responsabilitats que així ho requereixin; 
 
L’article 75.5è de la Llei 7/1985 disposa que correspon al president de la corporació 
determinar els membres d’aquesta que realitzaran les seves funcions en règim de 
dedicació exclusiva o parcial; 
 
Per això, 
 
HE RESOLT: 
 
PRIMER.- Establir que amb efectes del dia 13 de juny de 2015 el membre de la 
corporació que a continuació es relaciona exercirà el seu càrrec en el règim de 
dedicació que es detalla: 
 

NOM I COGNOM     RÈGIM DE DEDICACIÓ  
 

Sra. Rosa M. Fonoll i Ventura                     Exclusiva 
  
SEGON.- Publicar l’esmentada resolució en el BOP i en el tauler d’anuncis de la 
corporació. 
 
TERCER.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la corporació.” 
 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats. 
 
4.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 106/2015, DE 2 DE JULIOL, 
SEGONS EL QUAL ES RESOL MODIFICAR EL DECRET NÚM. 7/2015, DE 17 DE 
JUNY DE CREACIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN, PEL QUE FA A LA SEVA 
COMPOSICIÓ 
 
Es dóna compte al Ple que aquesta Alcaldia en data 2 de juliol ha dictat el següent: 
 
“DECRET DE L’ALCALDIA NÚM.  106 /2015 
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El Ple reunit el dia 13 de juny de 2015 va acordar el nomenament de l’Alcaldia a favor 
de la Sra. Rosa M. Fonoll i Ventura, de conformitat amb allò que disposa l’article 196 
de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim  electoral general. 
 
Amb l’objecte de dotar d’una major celeritat i eficàcia a l’actuació municipal es fa 
necessari procedir a l’establiment de la nova organització municipal, i en particular, a la 
constitució de la Junta de Govern Local, en exercici de la potestat d’autoorganització 
que l’article 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local i 8.1.a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d´abril, mitjançant el qual s´aprova el 
Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, reconeix a aquesta 
Entitat. 
 
D’acord amb el articles 20.1.b) i 23 de la Llei 7/1985 i amb l’article 48.1 b) del Decret 
legislatiu 2/2003, en aquest Municipi és obligatòria la constitució de la Junta de Govern 
Local, per tenir una població de dret superior a cinc mil habitants. 
 
La Junta de govern, quina funció essencial és assessorar a l´Alcaldia en l’exercici de 
les seves atribucions, estarà integrada per un nombre de regidors i regidores no 
superior a un terç del nombre legal d´aquests, nomenats i cessats lliurament per 
l´Alcaldessa, i  tindrà aquelles competències que expressament li delegui aquesta i el 
Ple. 
 
Per Decret núm. 7/2015, de 17 de juny, es va constituir la Junta de Govern Local amb 
funcions d´assistència i assessorament a aquesta Alcaldia; 
 
Vista la necessitat de modificar la composició de la Junta de Govern Local, així com de 
delegar-li funcions originàriament d´aquesta alcaldia, en els termes dels articles 21 i 23 
de la Llei 7/1985 i 53 i 54 del Decret Legislatiu 2/2003.  
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que em confereix la legislació 
esmentada,  
 
HE RESOLT 
 
Primer.- Modificar el Decret núm. 7/2015, de 17 de juny de creació de la junta de 
govern, pel que fa a la seva composició, de manera que quedi integrada pels membres 
següents: 
 

 Presidenta: Sra. Rosa M. Fonoll i Ventura, alcaldessa de l’Ajuntament de 
Cubelles    
  

 Vocals:   
                    1. Sr. Joaquim Macià i Tetas 
                    2. Sr. Jose Manuel Ardila 
                    3. Sr. Narcís Pineda i Oliva 
                    4. Sr. Josep Maria Hugué Oliva 
                    5. Sra. Ester Pérez i Massana 
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No obstant això, en aplicació d’allò previst a l’article 113.3r del RD 2568/86, de 28 de 
novembre, mitjançant el qual s´aprova el Reglament d´organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les corporacions locals, l’alcaldessa podrà requerir la presència de 
membres de la corporació que no siguin membres de la Junta de Govern Local, els 
quals en formaran part, als efectes d’informar sobre l’àmbit de les seves activitats. 
 
Segon.- La Junta de Govern Local celebrarà les seves sessions, amb caràcter 
ordinari, cada 2n i 4t dimecres de mes, a les 14:00 hores, prèvia convocatòria a 
l’efecte realitzada per aquesta Alcaldia. Tanmateix, aquesta Alcaldia podrà convocar 
sessions amb caràcter extraordinari quan els assumptes a tractar així ho requereixin. 
 
Tercer.- L’alcaldessa podrà suspendre la celebració de les sessions de la Junta de 
Govern Local del mes d’agost i quan en el dia previst de celebració es realitzi algun 
acte de caràcter institucional en el que sigui preceptiva l’assistència de l’alcaldessa i/o 
membres de la Junta de Govern. 
 
L´Alcaldia podrà alterar o suspendre les sessions ordinàries que s´hagin de celebrar 
durant el període de Setmana Santa i Nadal, i altres períodes de vacances quan això 
no menyscabi la gestió dels assumptes municipals, així com per a posposar o avançar 
la celebració de les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local, dins de la 
mateixa setmana de la seva celebració, quan el dia fixat sigui festiu. 
 
Quart.- La Junta de Govern Local, la competència bàsica de la qual és donar 
assistència i assessorament a aquesta Alcaldia en l’exercici de les seves atribucions, 
ostentarà, per delegació d’Alcaldia, les competències següents: 

 
1. Les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes 

d´obres, de subministrament, de serveis, de gestió de serveis públics, els 
contractes administratius especials, i els contractes privats quant el seu 
import  no superi el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost ni, en 
qualsevol  cas, la quantia de sis milions d´euros, inclosos els de caràcter 
plurianual quan la seva durada no sigui superior quatre anys, sempre 
l´import acumulat de totes les anualitats no superi ni el percentatge indicat, 
referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia 
assenyalada.” 

2. L’adjudicació de concessions sobre els béns municipals i l´adquisició de 
béns immobles i drets subjectes a la  legislació patrimonial quan el seu 
valor no superi el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost ni l´import de 
tres milions d´euros, així com l´alienació del patrimoni quan el seu valor no 
superi el percentatge ni la quantia indicats. 

3. L'aprovació dels projectes d'obres i de serveis quan sigui competent per a la 
seva contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost. 

4. L´atorgament de llicències recollides a l´article 187 del Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, 
llevat de les sotmeses a comunicació prèvia. 

5. L´aprovació dels instruments de desenvolupament del planejament 
urbanístic no expressament atribuïts al Ple. 

6. L´aprovació inicial i definitiva dels projectes d´urbanització i dels instruments 
de gestió urbanística. 
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7. Ordenar la publicació, executar i fer complir els acords adoptats en la pròpia 
Junta de Govern. 

8. La potestat sancionadora per comissió d´infraccions lleus, greus i molt 
greus per incompliment de les ordenances municipals i la resta de legislació 
aplicable als ens locals en general, no expressament atribuïdes a altres 
òrgans municipals o supramunicipals, llevat les relatives a infraccions en 
matèria de trànsit. 

9. L´aprovació de l'oferta pública d´ocupació d'acord amb el pressupost i la 
plantilla aprovats pel Ple. 

10. L´aprovació de les bases de les proves per seleccionar el personal i per als 
concursos de provisió de llocs de treball. 

11. La resolució de recursos interposats contra els seus acords, en exercici de 
les competències delegades.   

12. L´aprovació dels convenis que atorgui aquesta corporació a proposta de les 
regidories corresponents. 
 

Les facultats recollides als punt 1 i 2 s’entén sense perjudici de la reserva a favor 
d´aquesta Alcaldia de la competència per a l’adjudicació dels contractes, de quina 
circumstància es donarà compte a la junta de govern en la primera sessió que celebri. 
 
Cinquè.- Comunicar aquesta resolució a tots/es els regidors i regidores afectats/ades i 
a tots els departaments municipals. 
 
Sisè.- Donar compte al Ple d’aquesta resolució, en la sessió extraordinària que es 
convoqui per donar compliment al que preveu l’article 38 del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals.” 
 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats. 
 
5.-DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM 107/2015, DE 2 DE JULIOL,  
PEL QUAL ES MODIFICA EL NOMENAMENT DELS TINENTS I TINENTES 
D’ALCALDIA DE L’AJUNTAMENT DE CUBELLES 
 
Es dóna compte al Ple que aquesta Alcaldia en data 2 de juliol de 2015 ha dictat el 
següent: 
 
“DECRET DE L’ALCALDIA NÚM.   107/ 2015 
 
Mitjançant acord de Ple del dia 13 de juny de 2015 es nomena alcaldessa de Cubelles 
la Sra. Rosa M. Fonoll i Ventura, de conformitat amb allò que disposa l’article 196 de la 
Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general; 
 
Mitjançant Decret d´Alcaldia núm. 2/2015, de 16 de juny, aquesta alcaldia va efectuar 
el nomenament dels tinents i tinentes d’alcaldia d’aquest Ajuntament;  
 
Atès que mitjançant Decret d´aquesta alcaldia núm. 106/2015, de 2 de juliol, s´ha 
modificat la composició de la junta de govern local; 
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Atès que dita modificació obliga a modificar, també, el decret de nomenament de 
tinents i tinentes d´alcaldia; 
 
Atès que conforme al que disposa l’article 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, article 53.2 de Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya  
i articles 46 i 48 del RD 2568/86, de 28 de novembre, la designació i remoció dels 
tinents i tinentes d’alcaldia és competència d’aquesta alcaldia, entre les membres de la 
Junta de Govern Local, i que haurà d´efectuar-se mitjançant Decret,   
 
Per tot això, aquesta alcaldia, en ús de les atribucions que em confereix la legislació 
anteriorment esmentada, 
 
HE RESOLT: 
 
Primer.- Modificar el nomenament dels tinents i tinentes d’alcaldia d’aquest 
Ajuntament, amb efectes des del dia d’avui, regidors i regidores membres de la Junta 
de Govern Local, que quedarà de la següent manera: 
 
 

o Primer tinent d’alcaldia: Sr. Joaquim D. Macià i Tetas  
o Segon  tinent d’alcaldia: Sr. José M. Ardila Contreras 
o Tercer tinent d’alcaldia: Sr. Narcís Pineda i Oliva 
o Quart tinent d’alcaldia: Sr. Josep M. Hugué i Oliva 
o Cinquè tinent d’alcaldia: Sr. Ester Pérez i Massana 

 
Segon.- Establir que en cas d’absència, vacant o malaltia d’aquesta alcaldia, les 
atribucions i competències que em reconeix la legislació vigent seran desenvolupades 
pel tinents o tinentes d’Alcaldia, de conformitat amb l’ordre de nomenament. 
 
Tercer.- A aquest efecte, aquesta Alcaldia, quan hagi d’absentar-se del terme 
municipal, establirà, mitjançant Decret, la durada de la seva absència, designant al 
tinent o tinenta d’alcaldia que hagi d’assumir les seves competències. 
 
De no conferir-se  aquesta delegació expressament, aquesta alcaldia serà substituïda 
pel primer/a tinent/a d’alcaldia i, en el seu defecte, per qualsevol dels altres tinents/tes 
d’alcaldia establerts en segon lloc que es trobin presents, els quals hauran de donar 
compte d’això a la resta de la corporació, sense que durant el mateix dia pugui actuar 
com alcalde o alcaldessa accidental més d’un d’ells. 
 
Igualment, quan durant la celebració d’una sessió l’alcaldessa s’hagués d’abstenir 
d’intervenir en relació a algun punt concret de la mateixa, la substituirà el/la tinent/a 
d’alcaldia o qui correspongui. 
 
Quart.- La condició de tinent/a d’alcaldia es perd, a banda del cessament, per renúncia 
expressa manifestada per escrit, per la pèrdua de la condició de membre de la Junta 
de Govern Local o per cessament de l’autoritat que els ha nomenat. 
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Cinquè.- Comunicar aquest Decret als/les tinents/tes d’alcaldia afectats/ades, fent-los  
constar que hauran de mantenir  informada a aquesta alcaldia de l’exercici de les 
seves atribucions com alcalde/ssa accidental, no podent, durant l’esmentat exercici, ni 
modificar les delegacions ja efectuades per aquesta Alcaldia amb anterioritat, ni 
atorgar altres noves . 
 
Sisè.- Publicar aquest acord al BOPB, sens perjudici de la seva efectivitat des del dia 
de la signatura de la resolució per l’Alcaldia, i donar-ne compte al Ple de l’Ajuntament.” 
 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats. 
 
6.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 113/2015, DE 3 DE JULIOL, 
SEGONS EL QUAL ES RESOL L’APROVACIÓ DE LA CREACIÓ DE LES 
DIFERENTS ÀREES MUNICIPALS I LA DELEGACIÓ GENERAL D’ATRIBUCIONS 
DE GESTIÓ I RESOLUCIÓ DE LES DIFERENTS REGIDORIES DE L’AJUNTAMENT 
A FAVOR DELS REGIDORS I REGIDORES DE LES MATEIXES 
 
Es dóna compte al Ple que aquesta Alcaldia en data 3 de juliol ha dictat el següent: 
 
“DECRET DE L’ALCALDIA  NÚM.   113  /  2015 
 
Atès que el Ple reunit el dia 13 de juny de 2015 va acordar el nomenament de 
l’Alcaldia a favor de la Sra. Rosa M. Fonoll i Ventura de conformitat amb allò que 
disposa l’article 196 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral 
general, i amb l’objecte de dotar d’una major celeritat i eficàcia a l’actuació municipal, 
aquesta Alcaldia considera necessari, en ús de les facultats que li confereixen els 
articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local, 53.2 i 53.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d´abril, mitjançant el qual s´aprova 
el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya  i altra legislació 
concordant, procedir a l’establiment d’un règim de delegacions de competències, a 
favor de diferents regidors i regidores; 
 
Atès que de conformitat amb la legislació a la que s’ha fet referència anteriorment, 
aquesta Alcaldia pot delegar l’exercici de les seves atribucions, llevat de les 
expressament detallades a l’article 21.3 de l´esmentada Llei 7/1985 i 53.3 del Decret 
Legislatiu 2/2003,   que no poden ser objecte de delegació; 
 
Atès que per a un millor funcionament de l´Ajuntament aquesta Alcaldia considera 
convenient la creació de diferents àrees, que integrin a la vegada diferents regidories. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides, 
 
HE RESOLT: 
 
Primer.- Crear les àrees en què s’ha d’organitzar l’actuació municipal i efectuar a favor 
dels regidors i regidores de la corporació que a continuació es relacionen, una 
delegació general d’atribucions de gestió i resolució dels assumptes de les seves 
respectives regidories, que queden constituïdes de la següent manera:   
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ÀREA D’ALCALDIA  
 
Alcaldessa : Sra. Rosa M. Fonoll i Ventura 
 
Portaveu del Govern: Sr. José Manuel Ardila Contreras 
 
L’àmbit d’actuació d’aquesta Àrea integrarà les següents: 

 
- ALCALDIA, PROTOCOL, POLÍTIQUES D’IGUALTAT, COMUNICACIÓ I TIC 

 
SRA. ROSA M. FONOLL I VENTURA 
 
ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES 
 
L’àmbit d’actuació d’aquesta Àrea integrarà les següents: 
 

- REGIDORIA D´EDUCACIÓ, INFÀNCIA I JOVENTUT. 
 

SRA. ESTER PÉREZ I MASSANA 
 

- REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL, INTEGRACIÓ I COOPERACIÓ. 
 
SR. JOAQUIM MACIÀ I TETAS 
 
ÀREA DEL DESENVOLUPAMENT URBÀ 
 
L’àmbit d’actuació d’aquesta Àrea integrarà les següents: 
 

- REGIDORIA D’URBANISME 
 
SR. JOSÉ MANUEL ARDILA CONTRERAS 
 

- REGIDORIA D’ESPAI PÚBLIC 
 
SR. JOSÉ MANUEL ARDILA CONTRERAS 
 

- REGIDORIA D’EMPRESA, EMPRENEDORIA I OCUPACIÓ  
 
SR. NARCÍS PINEDA OLIVA 
 

- REGIDORIA DE TURISME, COMERÇ I FIRES 
 
SR. RAÜL MUDARRA CARMONA 
 

- REGIDORIA DE MEDI AMBIENT I SALUT 
 
SR. JOSEP MARIA HUGUÉ I OLIVA 
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ÀREA DE COMUNITAT 
 
L’àmbit d’actuació d’aquesta Àrea integrarà les següents: 
 

- REGIDORIA DE CULTURA 
 

SRA. ESTER PÉREZ I MASSANA 
 

- REGIDORIA DE PATRIMONI LOCAL 
 

SR. JOSÉ MANUEL ARDILA CONTRERAS 
 

- REGIDORIA D’ESPORTS  
 
SR. NARCÍS PINEDA I OLIVA 

 

- REGIDORIA DE PARTICIPACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA  
 

SR. JOAQUIM MACIÀ I TETAS 
 

ÀREA DE GOVERN 
 
L’àmbit d’actuació d’aquesta Àrea integrarà les següents: 
 

- REGIDORIA D’HISENDA 
 

SR. RAÜL MUDARRA CARMONA 
 

- REGIDORIA DE RECURSOS HUMANS 
 
SR. JOAQUIM MACIÀ I TETAS 
 

- REGIDORIA DE SEGURETAT CIUTADANA   
 

SR. JOAQUIM MACIÀ I TETAS 
 

- REGIDORIA DE PREVENCIÓ DE RISCOS 
 

SR. JOAQUIM MACIÀ I TETAS 
 
Segon.- La delegació general a favor dels/les esmentats/ades regidors i regidores a la 
que abans s’ha fet referència, comportarà, tant la facultat de direcció de la Regidoria 
corresponent, com la seva gestió, fins i tot la signatura de quants documents de tràmit 
o definitius, incloses les propostes de resolució, siguin necessàries per l’execució de 
l’esmentada. Sens perjudici d’això, la concreció exacta de totes les facultats serà 
objecte de resolució/ns posterior/rs. 
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Tercer.- Les atribucions delegades s’hauran d’exercir en els termes i dins dels límits 
d’aquesta delegació, no sent susceptible de ser delegades pels seus titulars en un 
altre òrgan o regidor/a. 
 
Quart.- Aquestes delegacions, de conformitat amb el que disposa l’article 44 del 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat 
per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, tindran efectes des de la data de la 
seva notificació als/les regidors/ores afectats/ades, i tindran caràcter indefinit, sense 
perjudici de la potestat d’advocació  d’aquesta Alcaldia. 
 
Cinquè.- Notificar aquesta resolució als regidors i regidores afectats/ades, entenent-se 
acceptada la competència delegada de forma tàcita, si dintre del termini de les 24 
hores següents no es manifesta res en contra. 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució als diferents departaments de l´Ajuntament. 
 
Setè.- Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la primera sessió que tingui lloc i 
publicar el seu text en el Butlletí Oficial de la Província i a la web municipal, en 
compliment del que disposa l’article 44.2 del text legal abans esmentat.” 
 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats. 
 
7.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 146/2015, DE 9 DE 
JULIOL, SEGONS EL QUAL ES RESOL L’APROVACIÓ DE L’ESPECIFICACIÓ DE 
LES  FACULTATS DE DELEGACIÓ D’ATRIBUCIONS DE GESTIÓ I RESOLUCIÓ 
EN LES DIFERENTS REGIDORIES DE L’AJUNTAMENT A FAVOR DELS 
REGIDORS I REGIDORES DE LES MATEIXES 
 
Es dóna compte al Ple que aquesta Alcaldia en data 9 de juliol ha dictat el següent: 
 
“DECRET DE L’ALCALDIA NÚM.   146 /2015 
 
Atès que el Ple reunit el dia 13 de juny de 2015 va acordar el nomenament de 
l’Alcaldia a favor de la Sra. Rosa M. Fonoll i Ventura de conformitat amb allò que 
disposa l’article 196 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral 
general, i amb l’objecte de dotar d’una major celeritat i eficàcia a l’actuació municipal, 
aquesta Alcaldia considera necessari, en ús de les facultats que li confereixen els 
articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local, 53.2 i 53.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d´abril, mitjançant el qual s´aprova 
el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i altra legislació 
concordant, procedir a l’establiment d’un règim específic de delegacions de 
competències, a favor de diferents regidor i regidores; 
 
Vist el Decret d´Alcaldia núm. 113/2015, de 3 de juliol, de creació de les diferents 
àrees municipals i delegacions genèriques a favor dels diferents regidors i regidores de 
la corporació, 
 
Atès que per a un millor funcionament de l´Ajuntament aquesta Alcaldia considera 
convenient ampliar la delegació anterior als regidors i regidores que s´hi relacionen, en 
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el benentès que aquesta delegació d´atribucions no es troba dins dels supòsits 
previstos a l’article 13.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les 
Administracions Públiques i del procediment administratiu comú, 23.3 de la Llei 7/1985 
i 53.3 del Decret legislatiu 2/2003, que no poden ser objecte de delegació 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides, 
 
HE RESOLT: 
 
Primer.- Aprovar l´especificació de les facultats delegades per aquesta Alcaldia a favor 
dels regidors i regidores de la Corporació que a continuació es relacionen, delegació 
que comprendrà les atribucions que es relacionen respecte cadascun/a d´ells/elles: 
 
ÀREA D’ALCALDIA 
 
Alcaldessa: Sra. Rosa M. Fonoll i Ventura  
 
ALCALDIA   
 

1. Comandament superior del personal. 
2. Comandament directe de la Policia Local.  
3. Protocol.  
4. Relacions institucionals.  
5. Programa de Polítiques d´igualtat. 
6. Programa d´integració europea. 
7. Agermanaments. 
8. Resolucions d’expedients de responsabilitat patrimonial.  
9. Ordres de manteniment i execució forçosa subsidiària no urbanístiques.  
10. Gestió d’ús dels espais municipals.  
11. Gestió, manteniment i control de l’inventari municipal. 
12. Assessoria jurídica. 
13. Arxiu municipal. 
14. Mitjans de comunicació i difusió. 
15. Inventari d’equipaments de comunicació. 
16. Publicacions municipals.  
17. TIC 
18. Administració electrònica. 
19. Adjudicació de contractes. 
20. Gestió i concessió de subvencions a entitats o particulars per al finançament 

d’activitats que es creguin d’interès general d’acord amb el pressupost de la 
corporació, en els termes de l´ordenança general de subvencions. 

21. Dictar resolucions administratives en els àmbits de les competències 
delegades. 

22. Efectuar dintre de l´àmbit de les competències reservades a l´Alcaldia les 
contractacions i concessions de tot tipus quan el seu import no superi els cinc 
mil euros (5.000 €). 

23. Proposar a l’òrgan competent les contractacions i concessions quan el seu 
import superi els 5.000 €. 
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24. Sol·licitar, acceptar i justificar tot tipus de subvencions oficials dins l’àmbit propi 
de funcions no delegades. 

25. Ordenació de pagaments.  
26. Disposar de fons dels comptes que figurin oberts a nom de l’Ajuntament en 

qualsevol entitat financera, amb la signatura conjunta de l’interventor/a i 
cincorer/a de l’Ajuntament o de qui legalment els substitueixi.  

27. Gestió, seguiment i control del pressupost assignat. 
28. Fomentar en col·laboració amb els departaments per a la prestació de serveis.  

 
ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES 
 
REGIDORIA D’EDUCACIÓ, INFÀNCIA I JOVENTUT 
 
Regidora delegada: Ester Pérez i Massana 
 

1. Promoció i gestió de projectes educatius (patis oberts, preparació cicles 
formatius...). 

2. Creació i gestió d´un centre de formació. 
3. Control i seguiment de la gestió de les llars d´infants municipals. 
4. Promoció i gestió d’activitats infantils i juvenils.  
5. Suport i foment d’entitats juvenils.  
6. Promoció i gestió d’espais juvenils.  
7. Ensenyament del català.  
8. Establiment de convenis en matèria de joventut, infantesa i educació sempre 

que les eventuals aportacions econòmiques estiguin previstes 
pressupostàriament.  

9. Gestió i concessió de subvencions a entitats o particulars per al finançament 
d’activitats que es creguin d’interès general d’acord amb el pressupost de la 
corporació, en els termes de l´ordenança general de subvencions.. 

10. Fomentar i coordinar la prestació de serveis a través de convenis amb entitats 
públiques i privades. 

11. Establiment de campanyes de prevenció entre les diferents àrees. 
12. Dictar resolucions administratives en els àmbits de les competències 

delegades. 
13. Efectuar dintre de l´àmbit de les competències delegades les contractacions i 

concessions de tot tipus quan el seu import no superi els cinc mil euros (5.000 €). 
14. Sol·licitar, acceptar i justificar tot tipus de subvencions oficials dins l’àmbit propi 

de la regidoria. 
15. Proposar a l’òrgan competent les contractacions i concessions quan el seu 

import superi els 5.000 €. 
16. Gestió, seguiment i control del pressupost assignat. 

 
REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL, INTEGRACIÓ I COOPERACIÓ 
 
Regidor delegat: Sr. Joaquim Macià i Tetas 
 

1. Serveis Socials. 
2. Centres d’atenció a la Gent Gran. 
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3. Establiments de convenis amb matèria de benestar, sempre que les eventuals 
aportacions econòmiques municipals estiguin previstes en els Pressupostos 
municipals. 

4. Polítiques socials i d´habitatge.  
5. Polítiques i actuacions d´integració de persones amb diversitat funcional. 
6. Polítiques de cooperació i relacions amb les associacions i ONG’s, 
7. Fomentar i coordinar la prestació de serveis a la ciutadania a través de 

convenis amb entitats públiques i privades.  
8. Servei d’estrangeria.  
9. Dictar resolucions administratives en els àmbits de les competències 

delegades.. 
10. Efectuar dintre de l’àmbit de les competències delegades les contractacions i 

concessions de tot tipus quan el seu import no superi els cinc mil euros (5.000 €). 
11. Sol·licitar, acceptar i justificar tot tipus de subvencions oficials dins l’àmbit propi 

de la regidoria. 
12. Proposar a l’òrgan competent les contractacions i concessions quan el seu 

import superi els 5.000 €. 
13. Gestió i concessió de subvencions a entitats o particulars per al finançament 

d’activitats que es creguin d’interès general d’acord amb el pressupost de la 
corporació, en els termes de l´ordenança general de subvencions. 

14. Gestió, seguiment i control del pressupost assignat. 
 
ÀREA DEL DESENVOLUPAMENT URBÀ 
 
REGIDORIA D´URBANISME 
 
Regidor delegat: Jose Manuel Ardila Contreras 
 

1. Planejament i gestió urbanística.  
2. Intervenció administrativa en l´edificació i ús del sòl i subsòl. 
3. Protecció de la legalitat urbanística. 
4. Creació i gestió del patrimoni municipal de sòl i d´habitatge.  
5. Projectes d´obres. 
6. Programació, gestió, control i seguiment de les obres noves municipals de 

primer establiment reforma o gran reparació.  
7. Concessió de llicències de gual. 
8. Resoldre els expedients sobre la devolució de fiances d’obres, serveis i 

urbanístiques.  
9. Devolució d´ingressos indeguts en expedients d´obres menors referents a:  

 Ordenança Fiscal 3, impost sobre construccions, instal·lacions i obres.  

 Ordenança Fiscal 7, taxa per expedició de documents administratius 

 Ordenança Fiscal 8, taxa per expedició de llicències urbanístiques. 
10. Dictar resolucions administratives en els àmbits de les competències 

delegades. 
11. Efectuar dintre de l´àmbit de les competències delegades les contractacions i 

concessions de tot tipus quan el seu import no superi els cinc mil euros (5.000 €). 
12. Proposar a l’òrgan competent les contractacions i concessions quan el seu 

import superi els 5.000 €. 



Exp. 1.2.1.2_2015_09 
Legislatura 2015-2019 

 
 

17 
 

13. Sol·licitar, acceptar i justificar tot tipus de subvencions oficials dins l’àmbit propi 
de la regidoria. 

14. Gestió i concessió de subvencions a entitats o particulars per al finançament 
d’activitats que es creguin d’interès general d’acord amb el pressupost de la 
corporació, en els termes de l´ordenança general de subvencions. 

15. Gestió, seguiment i control del pressupost assignat. 
 

REGIDORIA D´ESPAI PÚBLIC 
 
Regidor delegat : Sr. Jose Manuel Ardila Contreras 
 

1. Programació, gestió i control de les obres de manteniment i reparació en 
edificis municipals i espais públics. 

2. Senyalització viària, en el marc de la comissió de mobilitat.  
3. Brigada municipal.  
4. Gestió i control de la xarxa de serveis públics en general (aigua, gas, 

electricitat, clavegueram, telèfon ...) 
5. Gestió i control en alta del servei d’aigua i clavegueram.   
6. Barris i urbanitzacions. 
7. Dictar resolucions administratives en els àmbits de les competències delegades 
8. Efectuar dintre de l’àmbit de les competències delegades les contractacions i 

concessions de tot tipus quan el seu import no superi els cinc mil euros (5.000 €). 
9. Sol·licitar, acceptar i justificar tot tipus de subvencions oficials dins l’àmbit propi 

de la regidoria. 
10. Proposar a l’òrgan competent les contractacions i concessions quan el seu 

import superi els 5.000 €. 
11. Gestió i concessió de subvencions a entitats o particulars per al finançament 

d’activitats que es creguin d’interès general d’acord amb el pressupost de la 
corporació, en els termes de l´ordenança general de subvencions. 

12. Gestió, seguiment i control del pressupost assignat. 
 
REGIDORIA D´EMPRESA, EMPRENEDORIA I OCUPACIÓ. 
  
Regidor delegat: Narcís Pineda i Oliva 
 

1. Servei d’orientació laboral ( SOLC) . 
2. Suport a l’emprenedoria i gestió dels plans d’empresa. 
3. Promoció industrial i de serveis.  
4. Suport al sector agrari i ramader.  
5. Resolució d´expedients relatius en matèria de transports públics i taxis. 
6. Gestió i concessió de subvencions a entitats o particulars per al finançament 

d’activitats que es creguin d’interès general d’acord amb el pressupost de la 
corporació, en els termes de l´ordenança general de subvencions.. 

7. Establiments de convenis, sempre que les eventuals aportacions econòmiques 
municipals estiguin previstes en els Pressupostos municipals. 

8. Concessió d’autoritzacions demanials relacionades amb activitats 
econòmiques, segons àmbit de delegacions.  

9. Efectuar dintre de l’àmbit de les competències delegades les contractacions i 
concessions de tot tipus quan el seu import no superi els cinc mil euros (5.000 €). 
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10. Dictar resolucions administratives en els àmbits de les competències 
delegades. 

11. Proposar a l’òrgan competent les contractacions i concessions quan el seu 
import superi els 5.000 €. 

12. Sol·licitar, acceptar i justificar tot tipus de subvencions oficials dins l’àmbit propi 
de la regidoria. 

13. Gestió, seguiment i control del pressupost assignat. 
 
REGIDORIA DE  TURISME, COMERÇ I FIRES 
 
Regidor delegat: Sr. Raül Mudarra Carmona 
 

1. Promoció comercial. 
2. Relacions amb l´Associació de comerç i hoteleria de Cubelles. 
3. Oficina del consumidor.  
4. Mercat. 
5. Concessió d’autoritzacions demanials relacionades amb activitats econòmiques 

(guinguetes...) 
6. Promoció turística i relacions amb organismes amb competències turístiques.  
7. Fires. Festa de la Verema.   
8. Establiments turístics.  
9. Informació turística. 
10. Inspeccions en l’àmbit de les competències delegades. 
11. Establiments de convenis, sempre que les eventuals aportacions econòmiques 

municipals estiguin previstes en els Pressupostos municipals. 
12. Gestió i concessió de subvencions a entitats o particulars per al finançament 

d’activitats que es creguin d’interès general d’acord amb el pressupost de la 
corporació, en els termes de l´ordenança general de subvencions.. 

13. Efectuar dintre de l’àmbit de les competències delegades les contractacions i 
concessions de tot tipus quan el seu import no superi els cinc mil euros (5.000 €). 

14. Dictar resolucions administratives en els àmbits de les competències 
delegades. 

15. Proposar a l’òrgan competent les contractacions i concessions quan el seu 
import superi els 5.000 €. 

16. Sol·licitar, acceptar i justificar tot tipus de subvencions oficials dins l’àmbit propi 
de la regidoria. 

17. Gestió, seguiment i control del pressupost assignat. 
 
REGIDORIA DE MEDI AMBIENT I SALUT  
 
Regidor delegat: Sr. Josep Maria Hugué i Oliva 
 

1. Prevenció i control del Medi Ambient.  
2. Relacions amb els òrgans competents en matèria de Medi Ambient i salut.  
3. Depuradores d’aigües.  
4. Gestió i control del servei de recollida, tractament i eliminació d’escombraries 

domiciliàries.  
5. Servei de neteja viària i d´edificis municipals. 
6. Servei de neteja de platges. 
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7. Pla d´usos de les platges.  
8. Servei de parcs i jardins.  
9. Deixalleria.  
10. Control d’abocadors incontrolats.  
11. Ordres d’execució de neteja de solars.  
12. Establiment de convenis competència de Medi Ambient i salut, sempre que les 

eventuals aportacions econòmiques municipals estiguin previstes en els 
Pressupostos municipals 

13. Inspeccions d’activitats industrials i comercials.  
14. Concessió de llicències subjectes a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de 

prevenció i control ambiental de les activitats i les referides a la Llei 11/2009, 
del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les 
activitats recreatives.  

15. Concessió d’autoritzacions demanials relacionades amb activitats, segons 
apartat anterior (ocupació de la via pública amb taules i cadires..)  

16. Desratització i desinfeccions. 
17. Promoció de la salut. 
18. Gestió del Cementiri municipal:  

a. Gestió administrativa. 
b. Autoritzacions demanials. 
c. Gestió, manteniment i inversions en cementiri. 

19. Gestió i concessió de subvencions a entitats o particulars per al finançament 
d’activitats que es creguin d’interès general d’acord amb el pressupost de la 
corporació, en els termes de l´ordenança general de subvencions.. 

20. Expedients de devolució d’ingressos indeguts en el següent expedient: 
Taxa del cementiri municipal. (Ordenança 10) 

21. Dictar resolucions administratives en els àmbits de les competències 
delegades.. 

22. Efectuar dintre de l’àmbit de les competències delegades les contractacions i 
concessions de tot tipus quan el seu import no superi els cinc mil euros (5.000 €). 

23. Sol·licitar, acceptar i justificar tot tipus de subvencions oficials dins l’àmbit propi 
de la regidoria. 

24. Proposar a l’òrgan competent les contractacions i concessions quan el seu 
import superi els 5.000 €. 

25. Gestió, seguiment i control del pressupost assignat. 
 
ÀREA DE COMUNITAT 
 
REGIDORIA DE CULTURA: 
 
Regidor delegat: Sra. Ester Pérez Massana 
 

1. Programació d’acció cultural.  
2. Promoció de la cultura. 
3. Centres de cultura municipal.   
4. Entitats culturals. 
5. Inventari i gestió d’edificis propis per a actes de tipus cultural.  
6. Biblioteca. 

http://www.cubelles.cat/images/ordenancesfiscals/2010/201010.pdf
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7. Festes populars (Festes Major Gran, Petita, Carnaval, Reis, Trobada de 
gegants, Trobada de puntaires, ...)  

8. Difusió i foment del patrimoni local. 
9. Establiment convenis en matèria de cultura amb qualsevol entitat sempre que 

les eventuals aportacions municipals estiguin previstes als Pressupostos. 
10. Gestió i concessió de subvencions a entitats o particulars per al finançament 

d’activitats que es creguin d’interès general d’acord amb el pressupost de la 
corporació, en els termes de l´ordenança general de subvencions.. 

11. Dictar resolucions administratives en els àmbits de les competències 
delegades. 

12. Efectuar dintre de l´àmbit de les competències delegades les contractacions i 
concessions de tot tipus quan el seu import no superi els cinc mil euros (5.000 €). 

13. Sol·licitar, acceptar i justificar tot tipus de subvencions oficials dins l’àmbit propi 
de la regidoria. 

14. Proposar a l’òrgan competent les contractacions i concessions quan el seu 
import superi els 5.000 €. 

15. Gestió, seguiment i control del pressupost assignat. 
 
REGIDORIA DE PATRIMONI LOCAL 
 
Regidor delegat: Jose Manuel Ardila Contreras 
 

1. Conservació, manteniment i gestió dels béns mobles i immobles integrants 
del patrimoni local. 

2. Restauració, rehabilitació i conservació de bens catalogats. 
3. Elaboració dels Pla d´usos dels diferents equipaments integrants del 

patrimoni local. 
4. Fomentar la coordinació amb la resta de departaments per a la gestió 

eficient del patrimoni local. 
5. Gestió i concessió de subvencions a entitats o particulars per al 

finançament d’activitats que es creguin d’interès general d’acord amb el 
pressupost de la corporació, en els termes de l´ordenança general de 
subvencions. 

6. Dictar resolucions administratives en els àmbits de les competències 
delegades 

7. Efectuar dintre de l´àmbit de les competències delegades les contractacions i 
concessions de tot tipus quan el seu import no superi els cinc mil euros (5.000 €). 

8. Proposar a l’òrgan competent les contractacions i concessions quan el seu 
import superi els 5.000 €.  

9. Sol·licitar, acceptar i justificar tot tipus de subvencions oficials dins l’àmbit 
propi de la regidoria. 

10. Gestió, seguiment i control del pressupost assignat. 
 
REGIDORIA D’ESPORTS 
 
Regidor delegat: Narcís Pineda i Oliva 
 

1. Planificació esportiva. Programar i planificar la promoció de l’esport, coordinant 
els actes realitzats per les entitats ,així com el seguiment, control i avaluació de 
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les competències, activitats, programes i plans d’actuació municipal matèria 
d’esports 

2. Inventari i manteniment de les instal·lacions esportives municipals.   
3. Planificació de la inversió de les instal·lacions esportives municipals. 
4. Control i seguiment del Pla de Manteniment per les instal·lacions esportives. 
5. Control i seguiment dels contractes associats al funcionament de les 

instal·lacions (consergeria, manteniment  i neteja). 
6. Organització, seguiment i difusió de les activitats esportives programades en 

col·laboració amb escoles, instituts, associacions esportives i de veïns, clubs i 
qualsevol altra entitat o organisme relacionat amb l’esport. 

7. Gestió i concessió de subvencions a entitats o particulars per al finançament 
d’activitats que es creguin d’interès general d’acord amb el pressupost de la 
corporació, en els termes de l´ordenança general de subvencions.. 

8. Potenciar les entitats esportives i l’esport base. 
9. Gestió, seguiment i control del pressupost assignat. 
10. Establiment i seguiment de convenis amb matèria esportiva, sempre que les 

eventuals aportacions econòmiques municipals estiguin previstes en els 
Pressupostos municipals. 

11. Polítiques d’esport escolar i extraescolar. 
12. Representació en activitats institucionals en l’àmbit esportiu 
13. Relacions amb entitats supramunicipals en matèria esportiva. 
14. Dictar resolucions administratives en els àmbits de les competències 

delegades.. 
15. Efectuar dintre de l’àmbit de les competències delegades les contractacions i 

concessions de tot tipus quan el seu import no superi els cinc mil euros (5.000 €). 
16. Sol·licitar, acceptar i justificar tot tipus de subvencions oficials dins l’àmbit propi 

de la regidoria. 
17. Proposar a l’òrgan competent les contractacions i concessions quan el seu 

import superi els 5.000 €. 
 

REGIDORIA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I ATENCIÓ CIUTADANA 
 
Regidor delegat: Joaquim Macià i Tetas 
 

1. Gestió de l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC i OVAC).  Atenció ciutadana 
municipal centralitzada. 

2. Registre General. 
3. Padró d’habitants. 
4. Gestió de l’Oficina de Participació i Informació Ciutadana (OPIC).  
5. Moviments associatius.  
6. Relacions amb les associacions cíviques.  
7. Relacions amb el/la Síndic/a de Greuges. 
8. Potenciar la participació dels col·lectius i fomentar l’associacionisme per a la 

defensa dels interessos de la ciutadania.  
9. Divulgar les activitats, els serveis i els treballs que la Corporació i les 

associacions i entitats col·laboradores duguin a terme amb els sistemes més 
adequats, etc.  
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10. Gestió i concessió de subvencions a entitats o particulars per al finançament 
d’activitats que es creguin d’interès general d’acord amb el pressupost de la 
corporació, en els termes de l´ordenança general de subvencions. 

11. Fomentar i coordinar la prestació de serveis als ciutadans i ciutadanes a 
través de convenis amb entitats públiques i privades. 

12. Dictar resolucions administratives en els àmbits de les competències 
delegades. 

13. Efectuar dintre de l’àmbit de les competències delegades les contractacions i 
concessions de tot tipus quan el seu import no superi els cinc mil euros 
(5.000 €). 

14. Sol·licitar, acceptar i justificar tot tipus de subvencions oficials dins l’àmbit 
propi de la regidoria. 

15. Proposar a l’òrgan competent les contractacions i concessions quan el seu 
import superi els 5.000 €. 

16. Gestió, seguiment i control del pressupost assignat. 
 

ÀREA DE GOVERN 
 
REGIDORIA D’HISENDA: 
 
Regidor delegat: Raül Mudarra Carmona 
 

1. Preparació de l’avantprojecte de pressupostos.  
2. Preparació dels expedients de crèdits i operacions de tresoreria.  
3. Control d’ingressos i pagaments.  
4. Control de les imposicions locals.  
5. Preparació projectes d’ordenances fiscals.  
6. Control i seguiment del servei de recaptació.  
7. Prefectura de la inspecció fiscal quan a temes resolutoris.  
8. Potestat sancionadora en matèria fiscal.  
9. Concerts econòmics.  
10. L’aprovació dels padrons municipals i resolució dels recursos de reposició 

interposats contra aquests.  
11. La revisió de motius d’interpretació jurídica de les ordenances, preceptes 

legals i exempcions fiscals.  
12. Expedients de devolució d’ingressos indeguts no expressament delegats a 

favor de cap altre regidor/a o òrgan. 
13. La resolució de les rectificacions a què es refereix l’article 220 de la Llei 

58/2003, de 17 de desembre, general tributària.  
14. Aprovació de les liquidacions de taxes, impostos i preus públics, el cobrament 

dels quals correspongui a la recaptació directa i la resolució dels recursos 
contra les mateixes liquidacions no expressament atribuïda a cap altre òrgan.  

15. Facultar per suspendre la tramitació de procediments recaptatoris en els 
casos previstos a l’article 14.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals i a l’article 119 del Reglament general de recaptació.  

16. La reposició del període voluntari de cobrament, per causes reglamentàries 
de valors constrets.  



Exp. 1.2.1.2_2015_09 
Legislatura 2015-2019 

 
 

23 
 

17. La resolució dels expedients sobre alta i baixa de vehicles municipals, 
pòlisses d’assegurances i els seus rebuts.  

18. La resolució dels expedients sobre la revisió del cànon en compliment del que 
disposen els contractes sobre la concessió en el domini públic.  

19. Devolució de garanties de contractes.  
20. Assegurances municipals. 
21. La contractació administrativa.  
22. Compres. 
23. Coordinació i planificació dels serveis contractats per la Corporació.   
24. Dictar resolucions administratives en els àmbits de les competències 

delegades. 
25. Efectuar dintre de l’àmbit de les competències delegades les contractacions i 

concessions de tot tipus quan el seu import no superi els cinc mil euros (5.000 €). 
26. Sol·licitar, acceptar i justificar tot tipus de subvencions oficials dins l’àmbit 

propi de la regidoria. 
27. Proposar a l’òrgan competent les contractacions i concessions quan el seu 

import superi els 5.000 €. 
28. Gestió, seguiment i control del pressupost assignat. 

 
REGIDORIA DE RECURSOS HUMANS: 
 
Regidor delegat: Joaquim Macià i Tetas 
 

1. Gestió dels recursos humans en tot allò que no sigui competència indelegable 
de l´Alcaldia. 

2. La incoació d’expedients disciplinaris i la imposició de sancions al personal 
que no impliqui la separació del servei de personal funcionari ni 
acomiadament de personal laboral. 

3. Signatura, en representació de l’Ajuntament, de contractes de treball. 
4. La gestió de la despesa en matèria de RRHH. 
5. La concessió de retribucions no fixes ni periòdiques.  
6. Gestió, seguiment i control del pressupost assignat. 

 
REGIDORIA DE  SEGURETAT CIUTADANA 
 
Regidor delegat: Sr. Joaquim Macià i Tetas 
 

1. Gestió, coordinació i control de la Policia Local sota la prefectura de l’Alcaldia.  
2. Vigilància i control del compliment de les Ordenances Municipals.  
3. Seguretat en els espais públics.  
4. Gestió del trànsit.  
5. Atorgament de llicències de gossos potencialment perillosos.   
6. Establiment de campanyes de prevenció. 
7. Fomentar i coordinar la prestació de serveis a la ciutadania a través de 

convenis amb entitats públiques i privades. 
8. Dictar resolucions administratives en els àmbits de les competències delegades 
9. Potestat sancionadora per infraccions de trànsit i seguretat viària. 
10. Efectuar dintre de l´àmbit de les competències delegades les contractacions i 

concessions de tot tipus quan el seu import no superi els cinc mil euros (5.000 €). 
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11. Sol·licitar, acceptar i justificar tot tipus de subvencions oficials dins l’àmbit propi 
de la regidoria. 

12. Proposar a l’òrgan competent les contractacions i concessions quan el seu 
import superi els 5.000 €.  

13. Gestió i concessió de subvencions a entitats o particulars per al finançament 
d’activitats que es creguin d’interès general d’acord amb el pressupost de la 
corporació, en els termes de l´ordenança general de subvencions. 

14. Expedients de devolució d’ingressos indeguts en els següents expedients: 
a. Taxa per la retirada de vehicles abandonats o estacionats 

defectuosament o abusivament a la via pública. (Ordenança 14) 
b. Expedients de multes de trànsit. 

15. Gestió, seguiment i control del pressupost assignat. 
 

REGIDORIA DE PREVENCIÓ DE RISCOS  
 
Regidor delegat: Sr. Joaquim Macià i Tetas 
 

1. Protecció civil. 
2. Associacions de defensa forestal. 
3. Grup d’intervenció de riscos.  
4. Dictar resolucions administratives en els àmbits de les competències 

delegades 
5. Gestió i concessió de subvencions a entitats o particulars per al 

finançament d’activitats que es creguin d’interès general d’acord amb el 
pressupost de la corporació, en els termes de l´ordenança general de 
subvencions. 

6. Efectuar dintre de l´àmbit de les competències delegades les contractacions i 
concessions de tot tipus quan el seu import no superi els cinc mil euros (5.000 €). 

7. Proposar a l’òrgan competent les contractacions i concessions quan el seu 
import superi els 5.000 €.  

8. Sol·licitar, acceptar i justificar tot tipus de subvencions oficials dins l’àmbit 
propi de la regidoria. 

9. Gestió, seguiment i control del pressupost assignat. 
 

Segon.- Les atribucions delegades s’hauran d’exercir en els termes i dins dels límits 
d’aquesta delegació, no sent susceptibles de ser delegades pels seus titulars en un 
altre òrgan o regidor o regidora. 
  
Tercer.- Aquestes delegacions, de conformitat amb el que disposa l’article 44 del 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat 
per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, tindran efectes des del dia següent a 
la data de notificació d’aquest Decret als regidors i regidores afectats/ades, i tindran 
caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat d’advocació d’aquesta Alcaldia. 
 
Quart.- Notificar aquesta resolució als regidors i regidores afectats/ades, entenent-se 
acceptada la competència delegada de forma tàcita, si dintre del termini de les 24 
hores següents no es manifesta res en contra, o si es fa ús de la delegació. 
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Cinquè- Comunicar-ho als diferents serveis i departaments administratius de la 
Corporació. 
 
Sisè.- Publicar la present delegació al BOP, al tauler d’anuncis i a la web municipal. 
 
Setè.-  Donar compte de l’adopció d’aquesta resolució al Ple de la corporació en la 
propera sessió que se celebri, segons l’article 38 del ROF.” 
 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats. 
 
II. PART RESOLUTIVA 
 
8.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESTABLIMENT DEL RÈGIM RETRIBUTIU 
DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ. 
 
Com a conseqüència de l’acord adoptat pel Ple municipal en data 13 de juny de 2015 
de nomenament de l’Alcaldia a favor de la Sra. Rosa M. Fonoll i Ventura de conformitat 
amb l’article 196 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, 
s’ha procedit a la renovació d’ aquesta corporació. 
 
Un cop constituït el nou Ajuntament resultant de les Eleccions Locals, i establert el nou 
cartipàs municipal, resulta indispensable procedir a l'establiment del règim de 
dedicació dels regidors i regidores d'aquesta corporació, especialment tenint en 
compte les delegacions efectuades per l'Alcaldia, mitjançant Decret núm. 113/2015, de 
3 de juliol, així com el seu règim de retribucions i indemnitzacions. 
 
Atès el que disposen els articles 23 i següents del Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Decret 2568/1986, de 
28 de novembre i 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del 
Règim Local, quant a les assignacions als grups polítics municipals; 
 
Vist el Decret de l´Alcaldia núm. 74/2015, de 26 de juny, mitjançant el qual s´estableix 
que l´Alcaldia exercirà les seves funcions en règim de dedicació exclusiva; 
Vistes les Bases d´execució del pressupost de l´Ajuntament; 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, 
proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
Primer. Establir a favor de l´Alcaldia, amb efectes del 13 de juny de 2015, les 
retribucions que a continuació es relacionen, les quals es percebran en catorze 
pagues, dotze corresponents a les diferents mensualitats de l'any i les dues restants 
corresponents a les mensualitats de juny i desembre, i donar-la d'alta al Règim 
General de la Seguretat Social. 
 
CÀRREC         RETRIBUCIONS ANUALS BRUTES 
 
Alcaldessa                                                  43.676,78€ 
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La percepció d’aquestes retribucions serà incompatible amb l’exercici de tot tipus 
d’activitats retribuïdes i amb la de qualsevol altra retribució amb càrrec als 
pressupostos de les administracions públiques i dels ens, organismes i empreses 
d’elles dependents, així com amb les indemnitzacions que s’estableixen en l’apartat 
següent. 
 
L´exercici del càrrec en règim de dedicació exclusiva, per part de l´alcaldessa,  
s'entendrà acceptat per l'afectada de no manifestar res al respecte dins del termini de 
les 24 hores següents a la seva notificació.  
 
Segon.- Establir que, amb efectes del 13 de juny de 1015, els regidors que no tenen 
dedicació exclusiva ni parcial, percebran les següents dietes per assistències per la 
concurrència efectiva a les sessions dels següents òrgans col·legiats: 
 
- Ple …………….. …………......  247€ 
- Junta de Govern Local ….......  209€  
- Comissions Informatives .......  104,5€  
- Junta de Portaveus ................ 142,5€ 
- Junta de Govern de Treball..... 190€ 
 
El conjunt de les percepcions en concepte d’assistències es percebran pels càrrecs 
electes, no podran sobrepassar els límits anuals següents, o part proporcional de 
l’exercici transcorregut: 
 

Perceptor/a Límit anual  (€) 

Tinents d’Alcalde i regidors amb cartera 20.000€/bruts 

Regidors sense cartera 20.000€/bruts 

 
La percepció d’aquestes assistències és incompatible amb la percepció de retribucions 
per dedicació exclusiva o parcial. 
 
Les despeses d’indemnització mensual per assistències dels membres de la 
corporació esmentades anteriorment estan subjectes a l’IRPF i tenen la consideració 
de brutes. 
 
Tercer.-  Les assignacions als grups municipals, són les que es detallen: 
 
- Quantitat per grup municipal...........................450€ / mes 
- Per cada regidor electe …..………...................50€ / mes 
 
Quart.- Les indemnitzacions per desplaçament i dietes es percebran les quantitats 
següents no subjectes als límits anteriors: 
 
Per representació una dieta equivalent a la que la normativa vigent estableix pel 
mateix concepte al funcionari de més alt grau de l’Ajuntament amb els correctors 
següents: 
 
- Alcalde  Dieta x 1 
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- Regidors  Dieta x 0,85 
 
Cinquè.- Les quantitats abans esmentades referents al Capítol I s’actualitzaran 
anualment d’acord a la Llei de Pressupostos, en relació a l’increment retributiu  
aplicable al personal de les administracions publiques, amb els límits prevists a la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l´Administració Local 
o altra legislació que li sigui aplicable.   
 
Sisè.- Modificar les Bases d´Execució del Pressupost, adaptant-les al previst al 
present acord.  
 
Setè.- Publicar l’esmentat acord al BOP, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i web 
municipal. 
 
Vuitè.- Comunicar el present acord al Departament de Tresoreria-Intervenció i al 
Departament de Recursos Humans. 
 
L’Alcaldessa  explica que no s’ha procedit a llegir els acords del punt 7 per agilitzar el 
Ple i que  la informació està detallada a l’acord. 
 
La Sra. Martínez comenta que al punt núm. 7 no s’han comentat la delegació 
d’atribucions, on hi ha una sèrie de modificacions, com ara  ampliar el valor màxim per 
les contractacions a 5.000€ quan anteriorment eren de 3.000€. 
 
El Sr. Ardila explica que aquesta proposta va ser consultada amb la secretària i 
consensuada, i s’ha modificat per facilitar als departaments la contractació; afegeix 
que s’ha arribat a un acord en el qual el govern demana que es sol·licitin diversos 
pressupostos per poder comparar. 
 
La Sra. Martínez comenta que aquesta diversitat de pressupostos sempre ha existit i 
que la normativa diu que per qualsevol contracte, sigui de l’import que sigui, s’ha de 
demanar un mínim de tres pressupostos, i considera que seria més adient que la 
competència fos de la Junta de Govern Local i no pas del regidor. 
 
El Sr. Ardila contesta que la proposta va sorgir per poder posar al dia els expedients i 
que en ocasions no s’han arribat a demanar aquests tres pressupostos. 
 
La Sra. Cuadra pregunta a la Secretària el motiu pel qual no consta a l’ordre del dia la 
moció que va presentar CIU el dia 2 de juliol per registre d’entrada, perquè el municipi 
de Cubelles formés part de l’Associació de Municipis per la Independència de 
Catalunya? 
 
La Secretària contesta que aquest Ple, al igual que el Ple de constitució del nou 
Ajuntament, són plens extraordinaris, aquest d’organització municipal i l’obligació que 
marca tant la Llei de bases de règim local com el Text refós de la llei municipal i de 
règim local de Catalunya d´incloure les mocions presentades a l´ordre del dia és 
respecte els plens ordinaris. 
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La Sra. Cuadra pregunta a la secretària si considera que si hi hagués hagut voluntat 
política del govern, podia haver estat inclosa la moció a l’ordre del dia.  
 
La Secretària contesta que no li correspon valorar la voluntat política, només informar 
de la legalitat. 
 
La Sra Cuadra comenta que entenen que no ha estat inclosa per manca de voluntat 
política, i per tant, s’haurà de presentar al ple del mes de setembre, diu que és una 
llàstima ja que hi ha dos grups que van signar l’adhesió i van assumir aquest 
compromís .   
 
La Sra. Cuadra, en referència al cartipàs, diu que troben a faltar un Pla d’actuació 
municipal (PAM), on es marquin els objectius del govern per els següents quatre anys 
de legislatura, i que els agradaria que anés acompanyat d’una avaluació anual, tal com 
es va fer la legislatura anterior. 
Continua dient que, volen saber com han anat les negociacions i com s’ha arribar a la 
composició d’un govern en minoria, ja que s’ha parlat de vetos o prohibicions a 
determinades persones, i afegeix que els ciutadans també tenen dret a saber-ho.  
Considera tot seguit que el regidor d’hisenda hauria de formar part dels membres de la 
Junta de Govern Local, degut a que la majoria dels expedients competència d’aquesta 
són contractacions; explica que, en el moment que formaven part de les negociacions, 
van proposar que “l’Àrea de Comunitat”, es digues “Àrea de la ciutadania” o “Àrea de 
la convivència”, degut a l’amplitud d’aquesta àrea; afegeix que troben a faltar un 
president d’àrees que coordini tots els regidors i regidores que formen part de 
cadascuna de les àrees, ja que sense aquesta figura no veuen el significat de 
l’existència d’àrees; que els hagués agradat una “Àrea de desenvolupament econòmic” 
que inclogués les regidories d’Empresa, Emprenedoria, Comerç i Turisme, per què un 
dels seus objectius era situar Cubelles en el mapa econòmic i turístic de Catalunya, i 
així es podrien generar llocs de treball i donar suport a les noves empreses instal·lades 
a Cubelles.  
 
Continua dient que el cartipàs s’hauria d’haver fet pensant en el municipi i el seu futur, 
i no pas en els partits polítics que formen el pacte de govern o per equilibrar les 
responsabilitats; que el  fet que la regidoria d’ensenyament la porti una persona que 
forma part de la comunitat educativa del municipi és complicat i haurà d’intentar ser 
objectiu i no beneficiar a uns centres en lloc d’altres.  Per últim, diuen que deixaran un  
marge 100 dies per l’elaboració del Pla d’actuació municipal dels propers quatre anys 
de legislatura, i poder valorar els objectius i donar suport a aquells punts més adients 
pel municipi. 
 
El Sr. Macià explica el motiu pel qual no s’ha presentat a la moció per l’adhesió de 
l’Ajuntament de Cubelles en l’Associació de Municipis per la Independència al ple per 
la seva aprovació.  Comenta que ERC es va afegir a l’AMI, assumint el comprimís 
davant l’assemblea  de Catalunya, de presentar la moció conjuntament, i no entén com 
s’ha presentat unilateralment.  Diu que estaven a l’espera de presentar-ho al ple 
ordinari, tal com explicava la secretària, que és on li correspondria, i no pas un ple 
extraordinari d’aprovació de cartipàs.  Continua dient que no es tracta de manca de 
voluntat política, sinó d’un criteri d’oportunitat i adequació, presentar les propostes 
quan toca. 



Exp. 1.2.1.2_2015_09 
Legislatura 2015-2019 

 
 

29 
 

 
El Sr. Tribó considera que les quanties retributives, tal com diu al seu programa 
electoral, hauria de ser tres vegades el salari mínim interprofessional net, i que en 
temps de crisi s’ha de predicar amb l’exemple. 
 
L’alcaldessa li pregunta si tenia algun comentari en referència al cartipàs. 
 
El Sr. Tribó diu que no. 
 
La Sra. Boza, en referència a l’organigrama, considera que des d’un punt de vista 
estratègic és convenient que la Regidoria de Comunicació estigui inclosa dins de 
l’Àrea de l’Alcaldia, a l´igual que el protocol, per caràcter institucional, però diu que no 
entenen com les polítiques d’igualtat s’han mantingut dins d’aquesta Àrea en comptes 
de a l’Àrea de  Serveis de les Persones o, bé, inclús a l’Àrea de Benestar Social; en 
aquest sentit, suggereixen que en comptes de polítiques d’igualtat parlin de diversitat 
de gènere, diversitat de cultura o diversitat de capacitats, ja que són conceptes més 
avançats. De la mateixa manera, diu considerar convenient que s’unifiquin algunes 
regidories, al tractar-se d’un govern en minoria i la denominació de les regidories i les 
àrees degut a la importància d’aquestes: que la Regidoria d’Urbanisme i la de Servei 
Públic formin una regidoria única, a l’igual que la Regidoria de Seguretat Ciutadana i la 
de Prevenció de Riscos. 
 
Continua preguntant si de veritat el comerç del municipi, els autònoms, els futurs 
emprenedors i els empresaris dels polígons industrials es sentiran identificats amb el 
perfil del Sr. Pineda com a responsable de l’Àrea d’Empresa degut – diu - als seus 
comentaris en un debat televisiu quan deia “.. que determinats partits polítics són 
explotadors de treballadors...”. Creuen des del PP que no té la sensibilitat per entendre 
un emprenedor, ja que aixecar un negoci no és fàcil, i continua dient que no vol dir que 
el regidor d’Empresa i Emprenedoria hagi de de tenir una empresa ni ser empresari, 
però si ha de ser coneixedor del món de l’empresa amb una mirada molt àmplia i 
diversa i creuen, que les funcions tal i com estan delegades, no tindran un bon resultat.  
No es així en la Regidoria d’Esports, ja que es tracta d’un tema que coneix molt bé. 
 
Exposa la Sra. Boza que, en aquest sentit, coincideix amb l’exposició de la regidora de 
CIU, en trobar a faltar una àrea de desenvolupament econòmic; seguidament, 
pregunta al regidor d’Empresa quanta representativitat té el sector ramader i agrari a 
Cubelles, i considera que s’haurien d’incloure d’altres, com per exemple els sectors 
tecnològics, que són sectors emergents segons l’Institut Nacional d’Empresa. També 
recomanaria, degut a la importància del llenguatge, canviar el nom de l’Àrea de 
Comunitat, per Convivència, degut a la finalitat de les regidories que la integren. 
 
Per concloure, diu que creu que una bona estructura és el primer pas en forma i 
contingut i que aquesta nova organització no demostra un pensament profund i seriós 
en l´organització d’un Ajuntament. 
 
El Sr. Grau en referència al cartipàs, entén que és una potestat dels tres partits que 
formen el govern, però destaca algunes contradiccions, com per exemple la Regidoria 
de Governació, Seguretat Ciutadana, Espai Públic, Urbanisme, etc.; diu que s’inicia la 
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legislatura amb un govern diferent dels que hi ha hagut fins ara i no s’ha acabat de 
definir en el ple de constitució.    
 
Seguidament, el Sr. Grau vol deixar palès que des del PSC no s´ha vetat a cap partit 
polític i pregunta si des dels membres del govern, CIU o algun altre partit té constància 
o alguna informació al respecte que ho desmenteixi o que ho aclareixi al ple.  Continua 
dient que, el que sí han expressat al govern – ja que estan en minoria-, és que, a 
l’haver-hi nou grups a l´oposició, hauran d’afrontar el debat i el diàleg per impulsar els 
punts que hi ha sobre la taula.   
 
Continua dient que respectaran el marge de temps de 100 dies per l’impuls de 
l’organització de l’Ajuntament i la posada en marxa de la legislatura, tot i que el govern 
el formin partits polítics de diferents ideologies.  Proposa que es pogués confeccionar, 
no tan un pla de mandat, però si una exposició de quines són les prioritats a curt 
termini, tals com els iniciats a la legislatura anterior, com per exemple la Biblioteca, el 
procés del Passeig Marítim, el Passeig Vilanova, el trasllat del mercat, el manteniment 
i la conservació del patrimoni municipal i i d’altres projectes que són compartits per la 
majoria de grups.  Demana la màxima determinació de prioritats per part del govern 
amb la possibilitat de fer un acompanyament de calendari per els propers quatre anys. 
 
El Sr. Grau comenta que està d’acord amb la creació d’una àrea de desenvolupament 
econòmic, per poder combatre l’atur, la millora de formació, la defensa de qualitat del 
treball en la mesura que sigui possible per l’Ajuntament i, demanarien intentar 
respectar i defensar totes aquelles actuacions que s’han realitzat bé en legislatures 
anteriors i corregir les que no s’han realitzat tan bé.   
 
Seguidament, proposa la creació d’una àrea de participació ciutadana per afrontar la 
resolució de aquelles qüestions de contacte i relació, per tal de crear un marc estable 
de treball de tots els temes conjunts, a part de la comissió informativa puntual.  Pensa 
que el cartipàs està pensant amb una estructura antiga d’Ajuntament i proposa crear 
comissions informatives per àrees, presidides per altres grups polítics, així permetria 
aprofitar el temps i evitar moltes discrepàncies. 
 
Conclou dient que respectaran els 100 dies per a què el govern s’organitzi sense 
ensurts externs que impedeixin la necessitat de treballar, però transcorregut aquests 
dies, demanaran explicacions de les prioritats globals bàsiques del calendari 
d’inversió.   
 
El Sr. Écija vol reiterar que no entenen com el regidor d’Hisenda no forma part dels 
membres de la Junta de Govern Local, ja que el 90% dels expedients que s’aproven 
per aquest òrgan són temes d’hisenda i contractació i, per tant, de la seva 
competència; seguidament, diu que vol deixar constància que si la pràctica és que 
sigui convidat, significarà que cada sessió costarà més en concepte d´assistències del 
que pertocaria i que, en tot cas, el regidor d´hisenda hauria se der membre de la junta i 
que un altre regidor sense tants temes fos convidat quan es tractin temes de la seva 
competència. 
 
El Sr. Ardila agraeix totes les aportacions i diu que la voluntat del govern – tot hi estar 
en minoria- és treballar conjuntament amb l’oposició. Explica que s’han realitzat 



Exp. 1.2.1.2_2015_09 
Legislatura 2015-2019 

 
 

31 
 

diverses reunions amb els grups de l´oposició i que no descarten que puguin 
incorporar a l’equip de govern més membres en els propers dies o mesos.  En 
referència a convidar al regidor d’hisenda, diu que sempre haurà d’assistir a totes les 
Juntes de Govern Local en aquests moments donat que estan començant a treballar, 
tot i així, recull la proposta del Sr. Écija. 
 
La Sra. Boza diu que el partit al qual ella representa  ha estat vetat en diverses 
ocasions, i demana saber alguna cosa al respecte. 
 
El Sr. Tribó respon que tot i estar en l’àmbit municipal, l’agrupació d’electors a la qual 
ell representa, estan en contra dels pactes contra natura, i que degut a la seva 
ideologia, tenen marcades unes línies vermelles i les apliquen. 
 
La Sra. Boza contesta no havia preguntat si Podemos havia vetat al Partit Popular, 
sinó a les diferents aportacions que han fet els companys de l´oposició. 
 
El Sr. Macià contesta que ERC no ha fet cap vet a cap partit, però que tant el PP com 
ERC estan una mica lluny de les seves posicions d’estructura d’estat i de concepte de 
país; que ERC no posarà cap impediment a qualsevol proposta, idea o aportació que 
formuli el PP, però considera que tant els votants del PP com els d’ERC no entendrien 
un pacte de govern amb aquests dos partits, tal com va passar la legislatura passada. 
 
La Sra. Boza per al·lusions diu que, en cap moment ha dit que tinguin unes línies 
ideològiques, que el PP tampoc governarien mai amb ERC, i que no ha preguntat en 
cap moment què pensava el Sr. Macià, sinó que ha fet referència a al·lusions que 
s’han fet a la taula. 
 
El Sr. Mudarra – en relació a la creació d’una Àrea de Promoció Econòmica, explica 
que l’Àrea s’ha creat per una qüestió organitzativa i per treballar sota una mateixa 
estratègia de promoció econòmica amb la finalitat de donar suport a les empreses i a 
la creació d’ocupació; que dins l’Àrea es troba la Regidoria d’Empresa, Emprenedoria i 
Ocupació, portada pel Sr. Narcís Pineda, i pretén una prestació directa de serveis i de 
creació d’ocupació, per una banda directament amb les persones usuàries de recerca 
de feina, orientació o borsa de treball, i, per l’altra, a les persones emprenedores i 
empreses de Cubelles, inclosos els comerços; que també s’inclourien les ofertes de 
formació empresarial, nerdworking, etc.  
 
En referència a la Regidoria de Turisme, Comerç i Fires, explica que es planeja com 
un element estratègic de dinamització i promoció de la ciutat; que es pot diferenciar 
àmbits com la promoció de la ciutat, qüestions relacionades a donar a conèixer 
Cubelles mitjançant la difusió, la marca del Passeig Marítim, etc.  Els serveis adreçats 
a la població i als visitants mitjançant el turisme, per tal de promocionar el món natural, 
platges, tot coordinat amb els agents turístics.  A continuació explica que es pretén 
millorar el comerç i l’hostaleria mitjançant totes aquelles accions com ara la vialització 
del centre de Cubelles i d’altres eixos comercials i que en aquest sentit, faran accions 
per la dinamització d’aquests comerços i campanyes de promoció en l’àmbit de 
comerç.  Finalment, en l’àmbit de les fires, com per exemples la festa de la Verema, 
entre d’altres, que no és més que l’organització d’esdeveniments puntuals que trauran 
el coneixement del municipi.  
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El Sr. Baraza exposa que s’ha de tenir en compte que el 70% de les empreses del 
municipi estan al ram comercial, per tant separar empresa i comerç li sembla una mica 
excessiu perquè es deixa un 30% de les empreses de banda, ja que l’ocupació es 
crearà en base al funcionament d’aquest comerç, tenint en compte les característiques 
del municipi. 
 
La Sra. Martínez comenta que també donaran 100 dies al govern perquè puguin 
treballar en cadascuna de les àrees; no obstant, apunta que en referència a la 
Regidoria de Dinamització Econòmica i Turisme diu no entendre com l’han separat, i 
afegeix que valoraran, amb el transcurs de la legislatura, si ha estat una decisió 
encertada o si s’ha de planificar alguna modificació, ja que considera que el motor de 
la  vila és tant el turisme com el comerç. També diu que s’havia parlat amb diferents 
grups que l’Associació AMICU disposés del seu propi consell i espai, i no s’ha tingut en 
compte. 
 
Continua exposant que no està d’acord amb la intervenció del Sr. Ardila quan afirmava 
que estaven treballant i tenien en consideració a tots els partits perquè no ha estat així, 
ja que els punts presentats a l’ordre no han estat consensuats amb Cubellencs-FIC, tot 
i que li consta que amb altres partits sí, com per exemple els horaris. Finalment, diu 
que el seu grup ha parlat amb els diferents grups, que es presentaran diferents 
esmenes als punts i que donarà el seu punt de vista a cadascuna. 
 
El Sr. Daniel Pérez explica que estan d’acord que l’alcaldessa ha de percebre un 
salari digne respecte a la seva responsabilitat.; que cuitats com Madrid amb més de 
3.000.000 habitants on la Sra. Manuela Carmena té un salari de 48.000€, o Barcelona 
amb més 1.500.000 d’habitants, la Sra. Ada Colau volia un salari de 2.200€ mensuals i 
l´oposició no la va deixar, considera que Cubelles no ha de ser menys, que 
l’alcaldessa ha de tenir un salari acord, proporcional i social, i que la realitat del 
municipi és que la renda mitja dels cubellencs i cubellenques és de 15.000€ bruts 
anuals,  on hi ha mes de 3.100 aturats/des  i moltes famílies que no tenen recursos per 
comprar aliments, i que per això Guanyem Cubelles, sent fidels al seu programa 
electoral, pensen que un salari de 2.000 € nets mensuals, uns 35.000€ bruts anuals és 
un salari digne per una alcaldessa d’una població de 14.500 habitants. 
 
Continua dient que estan d’acord en posar uns topalls i unes limitacions a les 
retribucions que es perceben per assistències a reunions, ja que consideren que no 
han de ser un salari ni una dedicació encoberta, però si una compensació per les 
hores invertides o deixades de treballar per alguns membres que tenen feina, i que 
aquest topall hauria de ser proporcional al salari de l’alcaldessa.  Respecte les dietes, 
diu que s’ha de tenir cura amb els diners públics, que totes les dietes com les 
despeses s’han de justificar, per tant, establir un preu únic per tots. 
 
Per tot l’exposat, el Sr. Pérez proposa tres esmenes: 

 la primera establir un salari brut anual de 35.000 € per l’alcaldessa. 

 la segona posar un límit anual de 15.000€ per a les percepcions en concepte 
d’assistència dels tinents d’alcaldia, regidors i regidores amb cartera i als 
regidors i regidores sense cartera. 

 la tercera, que totes les dietes sigui de 0,85€ i justificades. 
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La Sra. Boza comenta que tots volen formar part de la Unió Europea perquè Espanya 
és el país on els polítics estan pitjor retribuïts tot i estar ben preparats, per tant, no 
entraran a valorar si la retribució de l’alcaldia és correcte o no, però si considera 
important, no tant el límit del topall fixat pels regidors, sinó el valor absolut de les 
retribucions del nou govern, és a dir, l’import total de les retribucions d’un govern 
durant un any o una legislatura, perquè si aquest límit anual es multiplica per cada 
regidor en un govern en majoria, o de qualsevol canvi que es pugui produir en la 
composició del govern actual, es podria parlar d’un augment de les partides de 
retribucions del govern respecte a legislatures anteriors. Per això – diu - no els agrada 
aquest topall perquè no es contempla si hi haurà modificació en el govern actual; 
també considera que s’ha d’explicar als ciutadans el valor actual absolut. 
 
Continua dient que també els agradaria que s’elaborés un informe de retorn per la 
ciutadania, és a dir, una explicació de les retribucions de cada regidor per la 
legislatura, i que expliqués els objectius que s’han aconseguit amb aquestes 
remuneracions.  Conclou avançant que treballaran perquè la proposta de mandat 
tingui aquest informe de retorn pel ciutadà, per saber en què s’han destinat els diners 
públics i el que s’ha aconseguit amb cadascuna de les regidories, ja que – diu - tal com 
exposava al ple de constitució, el PP treballa pel servei al ciutadà. 
 
El Sr. Tribó diu que en temps de crisi i austeritat no entén com es presenten aquestes 
quantitats a aprovació, i que presenta tres esmenes a la proposta: 
 

 la primera, que qualsevol persona que treballi, es dediqui a aquest Ajuntament, 
inclosa l’alcaldessa o  tinent d’alcaldia amb una dedicació absoluta, haurien de 
cobrar com a màxim tres vegades el salari mínim interprofessional net, no 
poden cobrar més que qualsevol treballador o funcionari públic, que també 
estan treballant i dedicant-se a aquest consistori.   

 la segona, posar un topall de 15.000€ de límit anual per assistències. 

 la tercera, posar 0,85 % a les dietes i sempre han de ser justificades. 
 
El Sr. Écija comenta que li sembla bé la introducció de la percepció en assistències, 
concepte que abans no hi era, però coincideix que el topall de 20.000€ per regidor és 
elevat, ja que tenint en compte el sou de l’alcaldessa, significaria una mitja dedicació, i 
els regidors no tenen cap dedicació més que l’assignada per regidories, no sotmesa a 
horaris, ja que en aquests moments només l’alcaldessa té una dedicació exclusiva.   
Continua dient que els 20.000€ és un import molt elevat, i que la mitjana del 2014 que 
van cobrar els regidors són uns 14.800€ - publicats a la pàgina web-, per tant, els 
15.000€ proposats com a esmena seria més que correcte. 
 
El Sr. Mudarra explica que proposen un topall de 20.000€ per assistències però que el 
topall actual és de 50.000€; considera que és un topall al que no arribarà mai cap 
regidor, tant si té cartera com si no. Pel que fa al cost, indica que actualment hi han 
dos grups polítics més que la legislatura passada i que, per tant, les despeses pels 
grups s’haurà d’incrementar, així com la d´assistències a òrgans col·legiats com ara la 
Comissió Especial de Comptes o la Junta de Portaveus.  Conclou dient que si parlen 
d’un anual per grups, només aquest sense comptar regidors, passarien a 45.600€ dels 
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37.800€, un augment de 7.800€ -aproximadament un 20%-, en canvi, els càrrecs 
electes continuaria igual.   
 
La Sra. Boza agraeix les explicacions, però considera que els comptes  surten a partir 
del govern actual, i que per això el PP no pot donar lloc a l’aprovació de la proposta i 
per tant, contemplaran les esmenes. Afegeix que el nombre de regidors és el mateix 
que la legislatura passada, l’únic que canvia són les quantitats de 450€ per 12 mesos 
en assignació de grup més els 50 €, depenent del número de representació, però en 
tot cas, no són les quantitats més significatives, i considera que l’explicació exposada 
és bastant coherent en el que afecta a la ciutadania. 
 
El Sr. Ardila recorda que es va fer arribar una còpia del ROM a tots els membres del 
consistori, on es regula que totes les esmenes s’han de presentar per escrit amb una 
antelació de 24 hores abans de la sessió; que tenien constància que es presentarien 
esmenes i que després de parlar-ho amb la secretària i tractant-se del primer ple, han 
decidit tirar endavant les esmenes, però d’ara endavant, les esmenes es faran tal com 
regula el ROM. 
La Sra. Martínez comenta que estan satisfets amb el fet que es fixin uns topall en les 
retribucions dels membres electes i coincideixen amb els arguments esmentats, però 
també els agradaria que es fixessin uns màxims i uns mínims en el conjunt de les 
dietes de l’alcaldessa, els regidors i regidores. 
 
L’Alcaldessa contesta que ho tindran en compte. 
 
La Secretària concreta la votació indicant que es presenten quatre esmenes: 
 
- La primera -presentada pel Sr. Daniel Pérez-: “Establir un salari brut anual de 

35.000€ per l’alcaldessa.” 
- La segona –coincideixen les presentades pel Sr. Pérez i el Sr. Tribó-: “Posar un 

límit anual de 15.000€ per a les percepcions en concepte d’assistència dels tinents 
d’alcaldia, regidors i regidores amb cartera i sense cartera.” 

- La tercera – coincideixen les presentades pel Sr. Pérez i el Sr. Tribó-. “Establir que 
totes les dietes siguin de 0,85€ i justificades.” 

- I la quarta – presentada pel Sr. Tribó-: “Que qualsevol persona que treballi i es 
dediqui a l’Ajuntament, inclosa l’alcaldessa o tinents d’alcaldia amb una dedicació 
absoluta, hauria de cobrar com a màxim tres vegades el salari mínim 
interprofessional net.” 

 
  
Es sotmet a votació  de la primera esmena, i no s’aprova per 1 vot a favor (1 de 

Guanyem), 7 vots en contra ( 4 d’UC-11RCAT, 2 ERC-AM i 1 d’ICV-E) i 8 abstencions 

(2 del PSC, 2 de Cubelles Si es pot, 2 de CIU, 1 del PP i 1 Cubellencs- FIC). 

 

Es sotmet a votació de la segona esmena, i s’aprova per 9 vots a favor (2 del PSC, 2 

de Cubelles Si es pot, 2 de CIU, 1 del PP, 1 de Guanyem i 1 Cubellencs- FIC), 7 vots 

en contra ( 4 d’UC-11RCAT, 2 ERC-AM i 1 d’ICV-E) i cap abstenció. 

 



Exp. 1.2.1.2_2015_09 
Legislatura 2015-2019 

 
 

35 
 

Es sotmet a votació de la tercera esmena, i s’aprova per 9 vots a favor (2 del PSC, 2 

de Cubelles Si es pot, 2 de CIU, 1 del PP, 1 de Guanyem i 1 Cubellencs- FIC), 7 vots 

en contra ( 4 d’UC-11RCAT, 2 ERC-AM i 1 d’ICV-E) i cap abstenció 

 

Es sotmet a votació  de la quarta esmena, i no s’aprova per 2 vots a favor (2 de 

Cubelles Si es pot), 7 vots en contra ( 4 d’UC-11RCAT, 2 ERC-AM i 1 d’ICV-E) i 7 

abstencions (2 del PSC, 2 de CIU, 1 del PP, 1 de Guanyem i 1 Cubellencs, FIC). 

 

Per tant, la proposta que es sotmet a votació queda redactada de la següent manera: 

 
“8.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESTABLIMENT DEL RÈGIM RETRIBUTIU 
DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ. 

 
Com a conseqüència de l’acord adoptat pel Ple municipal en data 13 de juny de 2015 
de nomenament de l’Alcaldia a favor de la Sra. Rosa M. Fonoll i Ventura de conformitat 
amb l’article 196 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, 
s’ha procedit a la renovació d’ aquesta corporació. 
 
Un cop constituït el nou Ajuntament resultant de les Eleccions Locals, i establert el nou 
cartipàs municipal, resulta indispensable procedir a l'establiment del règim de 
dedicació dels regidors i regidores d'aquesta corporació, especialment tenint en 
compte les delegacions efectuades per l'Alcaldia, mitjançant Decret núm. 113/2015, de 
3 de juliol, així com el seu règim de retribucions i indemnitzacions. 
 
Atès el que disposen els articles 23 i següents del Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Decret 2568/1986, de 
28 de novembre i 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del 
Règim Local, quant a les assignacions als grups polítics municipals; 
 
Vist el Decret de l´Alcaldia núm. 74/2015, de 26 de juny, mitjançant el qual s´estableix 
que l´Alcaldia exercirà les seves funcions en règim de dedicació exclusiva; 
Vistes les Bases d´execució del pressupost de l´Ajuntament; 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, 
proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
Primer. Establir a favor de l´Alcaldia, amb efectes del 13 de juny de 2015, les 
retribucions que a continuació es relacionen, les quals es percebran en catorze 
pagues, dotze corresponents a les diferents mensualitats de l'any i les dues restants 
corresponents a les mensualitats de juny i desembre, i donar-la d'alta al Règim 
General de la Seguretat Social. 
 
CÀRREC         RETRIBUCIONS ANUALS BRUTES 
 
Alcaldessa                                                  43.676,78€ 
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La percepció d’aquestes retribucions serà incompatible amb l’exercici de tot tipus 
d’activitats retribuïdes i amb la de qualsevol altra retribució amb càrrec als 
pressupostos de les administracions públiques i dels ens, organismes i empreses 
d’elles dependents, així com amb les indemnitzacions que s’estableixen en l’apartat 
següent. 
 
L´exercici del càrrec en règim de dedicació exclusiva, per part de l´alcaldessa,  
s'entendrà acceptat per l'afectada de no manifestar res al respecte dins del termini de 
les 24 hores següents a la seva notificació.  
 
Segon.- Establir que, amb efectes del 13 de juny de 1015, els regidors que no tenen 
dedicació exclusiva ni parcial, percebran les següents dietes per assistències per la 
concurrència efectiva a les sessions dels següents òrgans col·legiats: 
 
- Ple …………….. …………......247€ 
- Junta de Govern Local ….......209€  
- Comissions Informatives .......104,5€  
- Junta de Portaveus ................142,5€ 
- Junta de Govern de Treball.....190€ 
 
El conjunt de les percepcions en concepte d’assistències es percebran pels càrrecs 
electes, no podran sobrepassar els límits anuals següents, o part proporcional de 
l’exercici transcorregut: 
 

Perceptor/a Límit anual  (€) 

Tinents d’Alcalde i regidors amb cartera 15.000€/bruts 

Regidors sense cartera 15.000€/bruts 

 
La percepció d’aquestes assistències és incompatible amb la percepció de retribucions 
per dedicació exclusiva o parcial. 
 
Les despeses d’indemnització mensual per assistències dels membres de la 
corporació esmentades anteriorment estan subjectes a l’IRPF i tenen la consideració 
de brutes. 
 
Tercer.-  Les assignacions als grups municipals, són les que es detallen: 
 
- Quantitat per grup municipal...........................450€ / mes 
- Per cada regidor electe …..………...................50€ / mes 
 
Quart.- Les indemnitzacions per desplaçament i dietes es percebran les quantitats 
següents no subjectes als límits anteriors: 
 
Per representació una dieta equivalent a la que la normativa vigent estableix pel 
mateix concepte al funcionari de més alt grau de l’Ajuntament amb els correctors 
següents: 
 
- Alcaldia  Dieta x 0,85 
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- Regidors  Dieta x 0,85 
 
Cinquè.- Les quantitats abans esmentades referents al Capítol I s’actualitzaran 
anualment d’acord a la Llei de Pressupostos, en relació a l’increment retributiu  
aplicable al personal de les administracions publiques, amb els límits prevists a la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l´Administració Local 
o altra legislació que li sigui aplicable.   
 
Sisè.- Modificar les Bases d´Execució del Pressupost, adaptant-les al previst al 
present acord.  
 
Setè.- Publicar l’esmentat acord al BOP, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i web 
municipal. 
 
Vuitè.- Comunicar el present acord al Departament de Tresoreria-Intervenció i al 
Departament de Recursos Humans.” 
 
 

Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per 13 vots a favor (4 d’UC-11 RCAT, 2 
ERC-AM, 1 d’ICV-E, 2 del PSC, 2 de CIU, 1 del PP i 1 Cubellencs-FIC ), 3 vots en 
contra ( 2 de Cubelles Si es pot,1 de Guanyem) i cap abstenció. 
 
 
9.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA CREACIÓ DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA 
DE CARÀCTER GENERAL I PERMANENT. 
 
El Ple reunit el dia 13 de juny de 2015 va acordar el nomenament de l’Alcaldia a favor 
de la Sra. Rosa M. Fonoll i Ventura de conformitat amb allò que disposa l’article 196 de 
la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general i, d’acord amb la 
legislació vigent s’ha de procedir, a la creació i composició de la Comissió Informativa 
de caràcter general i permanent d’aquest Ajuntament, amb l’objecte de dotar-lo 
d’òrgans complementaris de caràcter assessor, per fer efectiu el dret que l’article 20 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, atorga a tots els 
grups municipals integrants de la corporació; 
 
D’acord amb l’article 100 del  DL 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local  de Catalunya  en concordança amb els articles 
134 i ss. del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, correspon al Ple de la 
corporació determinar el nombre i la  denominació d’aquestes comissions informatives 
d’estudi i dictamen, tant si neixen amb vocació de permanència per obeir a l’estructura 
de l’àmbit competencial de l’Ajuntament com si neixen amb caràcter temporal amb 
l’objecte de tractar temes específics; 
 
Atès que, de conformitat amb els preceptes esmentats, aquestes comissions estaran 
integrades pels membres que designin els diferents grups polítics que formen part de 
la corporació, en proporció a la seva representativitat en aquest Ajuntament; 
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Per tot això, aquesta Alcaldia, de conformitat amb la legislació abans esmentada, en 
concordança amb els articles 123 i ss. del Reglament d’organització, funcionament i 
règim jurídic de les entitats locals, en tot allò que no s’oposi, contradigui o sigui 
incompatible amb els anteriors,  proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció dels 
següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Crear una Comissió Informativa de caràcter general i permanent. 
 
Segon.- La Comissió Informativa de caràcter general i permanent estarà integrada 
pels membres següents: 
 

Presidenta: L’alcaldessa de la corporació: Sra. Rosa M. Fonoll i Ventura 
 

Vicepresidenta: 1r tinent d’alcaldia, que substituirà a la presidenta en cas 
d’absència o malaltia: Sr. Joaquim D. Macià i Tetas. 

 
Vocals:   

- Sr. José M. Ardila Contreras 
- Sr. Narcís Pineda i Oliva. 
- Sr. Josep M. Hugué Oliva 
- Sra. Ester Pérez i Massana 
- Sr. Raül Mudarra Carmona 
- Sr. F. Xavier Grau i Roig  
- Sr. José Manuel Écija Albalate. 
- Sr. Alberto Tribó Ramírez 
- Sra. Sara Di Stefano Bosch 
- Sra. Noemí Boza Cano 
- Sr. José Ramón Palomo Nogales,  
- Sra. Noemí Cuadra Soriano 
- Sr. Xavier Baraza i Sánchez 
- Sr. Daniel Pérez Luque 
- Sra. Ana Maria Martínez Gallemí 

 
Secretària:  Segons decret d’alcaldia núm. 334/2005 de 7 de setembre, la TAE 
de Secretaria. 

 
Tercer.- Les funcions de la Comissió Informativa de caràcter general i permanent 
seran l’estudi i dictamen previ dels assumptes que es sotmetin a la decisió del Ple o de 
la Junta de Govern Local i de l’Alcaldia, en aquest dos últims casos quan aquests 
òrgans actuïn per delegació d’aquell, podent intervenir també en relació amb altres 
assumptes que no siguin competència del Ple de la Corporació, quan l’òrgan 
competent li sol·liciti dictamen. 
 
Quart.- La Comissió informativa de caràcter general celebrarà reunions ordinàries de 
caràcter el 2n dimecres de cada mes, no festiu, a les 18:00 hores, a la Sala de Juntes 
de l’Ajuntament. 
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Cinquè.- El funcionament es regirà per allò previst a l’article 33 del Reglament orgànic 
municipal i altra legislació concordant. 
 
Sisè.- Facultar l’alcaldessa per posposar o avançar la convocatòria de la sessió, dintre 
de la mateixa setmana, quan el dia fixat sigui festiu, coincideixi amb un acte de 
caràcter institucional inajornable o coincideixi en època de setmana santa o pont. 
 
Setè.-  Comunicar aquest acord als diferents grups polítics municipals i als caps i/o 
responsables dels diferents departaments de la corporació.   
 
La Sra. Martínez presenta dues esmenes: la primera és modificar i posar el 2n dimarts 
de cada mes la celebració de les reunions de la Comissió Informativa, per poder 
treballar la documentació  i la segona, canviar l’horari de les sessions a les 20:00h. 
 
La Sra. Cuadra diu que, per un tema organitzatiu, està d’acord en canviar al 2n 
dimarts i, en referència a l’horari, explica que CIU va proposar al govern realitzar les 
sessions a les 18:00h, però que, si la majoria estan d’acord, no tenen cap inconvenient 
en modificar-ho, però si que proposa que les sessions plenàries es realitzin abans, 
degut a la seva durada i per tema de conciliació familiar. 
 
La Sra. Boza explica que van presentar una instància sol·licitant l’avançament de les 
sessions, tant de la Comissió Informativa com del Ple i vol agrair que s’hagi tingut en 
compte. 
 
El Sr. Tribó entén que s’ha de conciliar la vida laboral amb la familiar, però ell 
considera que els plens, per poder-los treballar, les sessions quan més tard millor, 
però diu que s’adapten i accepten les esmenes presentades per la Sra. Martínez.  
 
El Sr. Grau explica que el PSC va proposar les 20:00h de la celebració de les 
sessions, tal com es realitzava a la legislatura anterior, ja que així ho tenen assumit i 
pensaven que es facilitaria l’assistència del públic, però entenen que pels treballadors 
de l’Ajuntament que fan possible la celebració dels plens, per tema de conciliació 
familiar i per la ciutadania, no tenen cap inconvenient en modificar-ho i poder satisfer 
les necessitats de tothom. 
 
El Sr. Ardila explica que el motiu de realitzar la Comissió Informativa els dimecres era 
perquè tots els regidors i regidores poguessin disposar d’un dia més per tenir la 
documentació i poder-la estudiar.  No obstant, com a equip de govern, no veuen 
malament el fet de continuar amb el dimarts. Però si vol proposar el mantenir les dues 
sessions – Ple i Comissió Informativa- a les 18:00h, així poder allargar les sessions, si 
fos necessari, i també disposar d’una conciliació familiar. 
 
La Secretària concreta les esmenes que es sotmeten a votació: 
 
- La primera, proposada per la Sra. Martínez: “Modificar la celebració de les 

reunions de caràcter ordinari el 2n dimarts de cada mes, no festiu, a les 20:00 
hores.” 

- La segona, proposada pel govern: “Modificant la celebració de les reunions de 
caràcter ordinari el 2n dimarts de cada mes, no festiu, a les 18:00 hores” 
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Es sotmet a votació la primera esmena, i s’aprova per 9 vots a favor (2 del PSC-CP, 2 

Cubelles Sí es pot, 2 de CIU, 1 del PP 1 de Guanyem i 1 de Cubellencs-FIC), 7 vots en 

contra (4 d’UC-11-RCAT, 2 de ERC-AM i 1 d’ICV-E) i cap abstenció. 

 

L’alcaldessa retira la segona esmena. 

 

La proposta que es sotmet a votació queda, doncs, redactada de la següent manera:  

 

“9.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA CREACIÓ DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA 
DE CARÀCTER GENERAL I PERMANENT. 
 
El Ple reunit el dia 13 de juny de 2015 va acordar el nomenament de l’Alcaldia a favor 
de la Sra. Rosa M. Fonoll i Ventura de conformitat amb allò que disposa l’article 196 de 
la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general i, d’acord amb la 
legislació vigent s’ha de procedir, a la creació i composició de la Comissió Informativa 
de caràcter general i permanent d’aquest Ajuntament, amb l’objecte de dotar-lo 
d’òrgans complementaris de caràcter assessor, per fer efectiu el dret que l’article 20 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, atorga a tots els 
grups municipals integrants de la corporació; 
 
D’acord amb l’article 100 del  DL 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local  de Catalunya  en concordança amb els articles 
134 i ss. del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, correspon al Ple de la 
corporació determinar el nombre i la  denominació d’aquestes comissions informatives 
d’estudi i dictamen, tant si neixen amb vocació de permanència per obeir a l’estructura 
de l’àmbit competencial de l’Ajuntament com si neixen amb caràcter temporal amb 
l’objecte de tractar temes específics; 
 
Atès que, de conformitat amb els preceptes esmentats, aquestes comissions estaran 
integrades pels membres que designin els diferents grups polítics que formen part de 
la corporació, en proporció a la seva representativitat en aquest Ajuntament; 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, de conformitat amb la legislació abans esmentada, en 
concordança amb els articles 123 i ss. del Reglament d’organització, funcionament i 
règim jurídic de les entitats locals, en tot allò que no s’oposi, contradigui o sigui 
incompatible amb els anteriors,  proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció dels 
següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Crear una Comissió Informativa de caràcter general i permanent. 
 
Segon.- La Comissió Informativa de caràcter general i permanent estarà integrada 
pels membres següents: 
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Presidenta: L’alcaldessa de la corporació: Sra. Rosa M. Fonoll i Ventura 
 

Vicepresidenta: 1r tinent d’alcaldia, que substituirà a la presidenta en cas 
d’absència o malaltia: Sr. Joaquim D. Macià i Tetas. 

 
Vocals:   

- Sr. José M. Ardila Contreras 
- Sr. Narcís Pineda i Oliva. 
- Sr. Josep M. Hugué Oliva 
- Sra. Ester Pérez i Massana 
- Sr. Raül Mudarra Carmona 
- Sr. F. Xavier Grau i Roig  
- Sr. José Manuel Écija Albalate. 
- Sr. Alberto Tribó Ramírez 
- Sra. Sara Di Stefano Bosch 
- Sra. Noemí Boza Cano 
- Sr. José Ramón Palomo Nogales,  
- Sra. Noemí Cuadra Soriano 
- Sr. Xavier Baraza i Sánchez 
- Sr. Daniel Pérez Luque 
- Sra. Ana Maria Martínez Gallemí 

 
Secretària:  Segons decret d’alcaldia núm. 334/2005 de 7 de setembre, la TAE 
de Secretaria. 

 
Tercer.- Les funcions de la Comissió Informativa de caràcter general i permanent 
seran l’estudi i dictamen previ dels assumptes que es sotmetin a la decisió del Ple o de 
la Junta de Govern Local i de l’Alcaldia, en aquest dos últims casos quan aquests 
òrgans actuïn per delegació d’aquell, podent intervenir també en relació amb altres 
assumptes que no siguin competència del Ple de la Corporació, quan l’òrgan 
competent li sol·liciti dictamen. 
 
Quart.- La Comissió informativa de caràcter general celebrarà reunions ordinàries de 
caràcter el 2n dimarts de cada mes, no festiu, a les 20:00 hores, a la Sala de Juntes de 
l’Ajuntament. 
 
Cinquè.- El funcionament es regirà per allò previst a l’article 33 del Reglament orgànic 
municipal i altra legislació concordant. 
 
Sisè.- Facultar l’alcaldessa per posposar o avançar la convocatòria de la sessió, dintre 
de la mateixa setmana, quan el dia fixat sigui festiu, coincideixi amb un acte de 
caràcter institucional inajornable o coincideixi en època de setmana santa o pont. 
 
Setè.-  Comunicar aquest acord als diferents grups polítics municipals i als caps i/o 
responsables dels diferents departaments de la corporació.”  
 
Es sotmet  a votació la proposta i s’aprova per la unanimitat dels membres de la 
Corporació, quedant redactada com segueix: 
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10.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PERIODICITAT DE LES REUNIONS DEL 
PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT 
 
Com a conseqüència de l’acord adoptat pel Ple municipal en data 13 de juny de 2015 
de nomenament de l’Alcaldia a favor de la Sra. Rosa M. Fonoll i Ventura de conformitat 
amb l’article 196 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, 
s’ha procedit a la renovació d’aquesta corporació i es fa necessari procedir, d’acord 
amb la legislació vigent, a l’establiment de la periodicitat de les sessions del Ple; 
 
D’acord amb el que disposa l’art. 46 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local, en concordança amb l’article 98 a) del  Decret Legislatiu 2/2003 
de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local  de 
Catalunya, en aquells municipis amb població d´entre 5.000 i 20.000 habitants el Ple 
ha de celebrar sessions ordinàries amb una periodicitat mínima de cada dos mesos; 
 
D’acord amb les normes específiques de funcionament del Ple recollides a l’article 13 i 
ss. del Reglament orgànic municipal 
 
Aquesta Alcaldia, atès el que disposa l’article 38 del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, 
de 28 de novembre, i la legislació anteriorment esmentada, proposa al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
Primer.- Establir que les sessions ordinàries del Ple de la corporació tindran caràcter 
mensual, el tercer dimarts, no festiu, a les 18:00 hores, en la sala gran del CSIDE 
segons l’article 16 del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Cubelles 
(ROM). 
 
Donat que és obligatòria la celebració de la comissió informativa amb caràcter previ als 
plens, establir que el primer ple ordinari serà el corresponent al mes d´agost. 
 
Segon.- Facultar a l’Alcaldia per a posposar o avançar les sessions ordinàries del Ple 
quan el dia fixat sigui festiu, coincideixi amb un acte de caràcter institucional 
inajornable o coincideixi en època de setmana santa o pont. 
 
Tercer.- Facultar a l’Alcaldia per a suspendre les sessions ordinàries del Ple quan 
coincideixi en Setmana Santa, el mes d´agost o per manca de temes a tractar.  
 
Quart.- Comunicar aquest acord als diferents grups polítics municipals i als caps i/o 
responsables dels diferents departaments de la Corporació.   
 
La Sra. Martinez proposa una esmena: “Que les sessions ordinàries del Ple tinguin 
lloc el tercer dimarts, tal com està a la proposta, però a les 18:30 hores." 
 

Es sotmet a votació l’esmena, i s’aprova per 9 vots a favor (2 del PSC-CP, 2 Cubelles 
Sí es pot, 2 de CIU, 1 del PP, 1 de Guanyem i 1 de Cubellencs-FIC), 7 vots en contra 
(4 d’UC-11-RCAT, 2 de ERC-AM i 1 d’ICV-E) i cap abstenció 
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La proposta que es sotmet a votació queda redactada, doncs, de la següent manera: 
 
“10.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PERIODICITAT DE LES REUNIONS DEL 
PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT 
 
Com a conseqüència de l’acord adoptat pel Ple municipal en data 13 de juny de 2015 
de nomenament de l’Alcaldia a favor de la Sra. Rosa M. Fonoll i Ventura de conformitat 
amb l’article 196 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, 
s’ha procedit a la renovació d’aquesta corporació i es fa necessari procedir, d’acord 
amb la legislació vigent, a l’establiment de la periodicitat de les sessions del Ple; 
 
D’acord amb el que disposa l’art. 46 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local, en concordança amb l’article 98 a) del  Decret Legislatiu 2/2003 
de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local  de 
Catalunya, en aquells municipis amb població d´entre 5.000 i 20.000 habitants el Ple 
ha de celebrar sessions ordinàries amb una periodicitat mínima de cada dos mesos; 
 
D’acord amb les Normes específiques de funcionament del Ple recollides a l’article 13 i 
ss. del Reglament orgànic municipal 
 
Aquesta Alcaldia, atès el que disposa l’article 38 del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, 
de 28 de novembre, i la legislació anteriorment esmentada, proposa al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
Primer.- Establir que les sessions ordinàries del Ple de la corporació tindran caràcter 
mensual, el tercer dimarts, no festiu, a les 18:30 hores, en la sala gran del CSIDE 
segons l’article 16 del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Cubelles 
(ROM). 
 
Donat que és obligatòria la celebració de la comissió informativa amb caràcter previ als 
plens, establir que el primer ple ordinari serà el corresponent al mes d´agost. 
 
Segon.- Facultar a l’Alcaldia per a posposar o avançar les sessions ordinàries del Ple 
quan el dia fixat sigui festiu, coincideixi amb un acte de caràcter institucional 
inajornable o coincideixi en època de setmana santa o pont. 
 
Tercer.- Facultar a l’Alcaldia per a suspendre les sessions ordinàries del Ple quan 
coincideixi en Setmana Santa, el mes d´agost o per manca de temes a tractar.  
 
Quart.- Comunicar aquest acord als diferents grups polítics municipals i als caps i/o 
responsables dels diferents departaments de la Corporació.”   
 
Es sotmet  a votació la proposta i s’aprova per la unanimitat dels membres de la 
Corporació., quedant redactada com segueix: 
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11.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA COMPOSICIÓ I FUNCIONAMENT DE LA 
COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES. 
 
El Ple reunit el dia 13 de juny de 2015 va acordar el nomenament de l’Alcaldia a favor 
de La Sra. Rosa M. Fonoll i Ventura, de conformitat amb allò que disposa l’article 196 
de la Llei orgànica 5/1985 de 19 de juny del règim electoral general. 
 
Segons el previst als articles 20.1.b) i 116 de la Llei 7/1985, de 2 d´abril, Reguladora 
de les Bases de Règim Local (LRBRL) i 58 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d´abril, 
mitjançant el qual s´aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya (TRLMRLC), la Comissió Especial de Comptes és un òrgan necessari de 
l´organització municipal, que haurà d´estar integrada membres de tots els grups 
polítics integrants de l´Ajuntament. 
 
El funcionament de la Comissió Especial de Comptes es troba regulat als articles 101 
del TRLMRLC, 212 del Text refós de la Llei d´hisendes locals, aprovada per Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març i 127 del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les corporacions locals, aprovat mitjançant Reial decret 
2568/1986, de 28 de novembre (ROF). 
 
Atès el que disposa l’article 34 del Reglament orgànic municipal; 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, d’acord amb la legislació abans esmentada, proposa al 
Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la creació de la Comissió Especial de Comptes de l´Ajuntament de 
Cubelles, que estarà integrada per membres de tots els grups polítics integrants de la 
corporació. El nombre de membres serà igual per a cada grup, aplicant el sistema de 
vot ponderat.  
 
Segon.- La composició de la Comissió Especial de Comptes serà la següent: 
 

 Presidenta: Sra. Rosa M. Fonoll i Ventura 
 

 Vicepresident: Sr. Raül Mudarra Carmona 
 

 Vocals: Un representant de cada grup polític municipal. No obstant això, la 
Presidència pot convocar o autoritzar l’assistència de regidors no adscrits a la 
mateixa, amb veu però sense vot.  

 
Igualment hi assistirà la interventora de la corporació. 
 
Actuarà com a secretària, la TAE de Secretaria segons decret d’alcaldia núm. 
334/2005 de 7 de setembre. 
 
Tercer.-  Correspon a la Comissió Especial de Comptes, segons l’article 127.2 del 
ROF, 116 de la LRBRL i 58 del TRLMRLC, l'examen, estudi i informe de tots els 
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comptes, pressupostaris i extrapressupostaris que hagi d'aprovar el Ple de la 
Corporació, d'acord amb l'establert en la legislació reguladora de la comptabilitat de les 
entitats locals. 
 
Les competències de la Comissió Especial de Comptes s´entenen sens perjudici  de 
les que corresponen al Tribunal de Comptes i a la Sindicatura de Comptes, d´acord 
amb llur legislació específica. 
 
Quart.-  La Comissió Especial de Comptes s’ha de reunir necessàriament abans del 
dia 1 de juny de cada any per examinar el compte general de la corporació, juntament 
amb els seus justificants i antecedents i emetre informes. Pot, no obstant això, tenir 
reunions preparatòries si la Presidència així ho acorda o si ho demanen els membres 
de la Comissió, que d’acord amb el sistema ponderat, signifiqui una quarta part 
almenys dels membres de la mateixa. 
 
Cinquè.- El règim de funcionament de la Comissió Especial de Comptes serà el 
següent: 
 

a) El compte general i la documentació complementària serà format per la 
Intervenció. Aquesta documentació ha de ser a disposició dels membres de la 
Comissió per què la puguin examinar i consultar, com a mínim quinze dies abans 
de la primera de les reunions.  
 
b) El compte general amb l’informe de la Comissió Especial de Comptes 
s’exposarà al públic durant un termini de quinze dies, durant els quals i vuit dies 
més els interessats podran presentar reclamacions, objeccions o observacions. 
Examinats aquests per la mateixa i efectuades quantes comprovacions estimi 
necessàries, emetrà un nou informe. 
 
c) El compte general, acompanyat dels informes de la Comissió i de les 
reclamacions i objeccions formulats, es sotmetrà al Ple de la Corporació per que, 
en el seu cas pugui ser aprovada abans de l’1 d’octubre. Un cop aprovada, es 
remetrà còpia al Tribunal de Comptes i a la Sindicatura de Comptes. 

 
Sisè.- Els diferents grups polítics municipal hauran de designar els seus representants 
(titular i suplent) en la Comissió Especial de Comptes, i notificar-ho a la secretaria 
general d’aquesta Corporació, dins del termini d’una setmana a comptar des de 
l’adopció d’aquest acord, quedant facultada l´Alcaldessa per, mitjançant Decret,  
procedir al seu nomenament. 
 
Setè.- Notificar aquest acord als diferents grups polítics municipals, al Departament de 
Tresoreria-Intervenció i al Departament de Secretaria i Serveis Generals. 
 
Es sotmet  a votació la proposta i s’aprova per la unanimitat dels membres de la 
Corporació. 
 
12.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA CONSTITUCIÓ I RÈGIM DE 
FUNCIONAMENT DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS 
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D’acord amb l’art. 24 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de 
les Corporacions Locals, aprovat mitjançant Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre (ROF), els grups polítics es constituiran mitjançant escrit dirigit al/a 
President/a de la Corporació i subscrit per tots els seus integrants, que es presentarà 
davant secretaria general de la Corporació dintre dels cinc dies hàbils següents a la 
constitució de la Corporació. En el mateix escrit de constitució es farà constar la 
designació de portaveu del grup, podent designar-se també suplents; 
 
D’acord amb l’art. 25 del ROF, de la constitució dels grups polítics i dels seus 
integrants i portaveus, el/la President/a donarà compte al Ple en la primera sessió que 
tingui lloc; 
 
Vist allò que disposen els articles 73.3r de la Llei 7/1985, de 2 d´abril, Reguladora de 
les Bases de Règim Local, en la nova redacció donada per la Llei 57/2003 de 16 
desembre, de mesures per a la modernització del govern local, 50 i 51 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d´abril, mitjançant el qual s´aprova el Text Refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC) i  23 a 29 del ROF, quant a la 
constitució i règim de funcionament dels grups polítics municipals; 
 
Atesa la voluntat manifestada dels regidors i regidores d´aquesta Corporació 
d’adscripció als grups polítics municipals corresponents. 
 
Aquesta Alcaldia-Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents:  
 
ACORDS 
 
Primer.- Donar compte de la constitució de grups polítics municipals en aquest 
Ajuntament següents:  
 
LLISTA 
ELECTORAL 

GRUP MUNICIPAL SIGLES PORTAVEU SUPLENT 

 
UNITAT 
CUBELLENCA 
REAGRUPAMENT 
 

 
UNITAT 
CUBELLENCA 11-
REAGRUPAMENT 

 
UC 11-RCAT 

 
-SRA. ROSA M. 
FONOLL 
VENTURA 

 
-1N: JOSÉ M. 
ARDILA 
CONTRERAS 
-2R: JOSEP M. 
HUGUÉ OLIVA 
-3R: RAUL 
MUDARRA 
CARMONA  

 
PARTIT DELS 
SOCIALISTAS DE 
CATALUNYA  
CANDIDATURA 
DEL PROGRÉS 

 
GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA DE 
CATALUNYA – 
CANDIDATURA 
DEL PROGRÉS 

 
PSC-CP 

 
-SR. F. XAVIER 
GRAU I ROIG  

 
-SR. JOSÉ 
MANUEL ECIJA 
ALBALATE 

ESQUERRA 
REPUBLICANA DE 
CATALUNYA 
ACORD 

GRUP MUNICIPAL 
D’ESQUERRA 
REPUBLICANA DE 
CATALUNYA  

ERC-AM -SR. JOAQUIM D. 
MACIÀ I TETAS 

-SRA. ESTER 
PEREZ I 
MASSANA 
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MUNICIPAL  

AGRUPACIÓN DE 
ELECTORES 
CUBELLES SI ES 
POT/ CUBELLES SI 
SE PUEDE  

SÍ ÉS POT  CUBELLES SÍ 
ES POT/ 
CUBELLES SI 
SE PUEDE  

-SR. ALBERT 
TRIBÓ RAMÍREZ 

-SRA. SARA DI 
STEFANO 
BOSCH 

 
PARTIT POPULAR 
 

 
GRUP MUNICIPAL 
DEL PARTIT 
POPULAR DE 
CUBELLES 

 
PP 

 
-SRA. NOEMÍ 
BOZA CANO 

 
-SR. JOSE 
RAMON 
PALOMO 
NOGALES 

 
CONVERGENCIA I 
UNIÓ 
 

 
CONVERGENCIA I 
UNIÓ 

 
CIU 

 
-SRA. NOEMÍ 
CUADRA 
SORIANO 

 
-SR. XAVIER 
BARAZA 
SÁNCHEZ 

INICIATIVA PER 
CATALUNYA 
VERDS – ENTESA   

INICIATIVA PER 
CATALUNYA 
VERDS- ENTESA 

ICV-E -SR. NARCÍS 
PINEDA I OLIVA  

            
-   

GUANYEM 
CUBELLES  

GUANYEM 
CUBELLES 

GANEMOS  -SR. DANIEL 
PÉREZ LUQUE 

           -  

 
CUBELLENCS-FIC 
 

 
CUBELLENCS-FIC 

 
CUBELLENCS-
FIC 

 
-SRA. ANA M. 
MARTÍNEZ 
GALLEMÍ 

 
           - 

 
Segon.- Establir que els  grups polítics municipals en aquest Ajuntament se 
subjectaran al règim de funcionament següent: 
 
a) Per cada llista electoral només es pot constituir un grup municipal. 
 
b) Només el/la regidor/a o els/les regidors/ores d’una mateixa llista electoral poden 

constituir grup municipal. 
 
c) Cap regidor/a podrà adscriure’s simultàniament a més d’un grup. 
 
d) Els regidors o regidores que abandonen el grup format per la candidatura per la 

qual es van presentar a les eleccions municipals no es poden integrar al grup mixt 
si no que queden com a regidors/ores no adscrits/es.  Aquest precepte no és 
aplicable en cas de candidatures presentades sota la formula de coalicions 
electorals  quan algun dels partits polítics que la integren decideix abandonar-la. 

 
e) Els regidors o regidores que queden en la condició de no adscrits  tenen els deures 

i els drets individuals,  inclosos els de caràcter material i econòmic , que segons les 
lleis formen part de l’estatut dels membres  de les corporacions locals i participen 
en les activitats pròpies de l’Ajuntament de manera anàloga  a la resta de regidors.  

 
f) El Ple de la corporació amb càrrec als pressupostos de l’entitat podrà assignar als 

grups polítics municipals una dotació econòmica que haurà de contenir un 
component fix, idèntic per tots els grups i un altre variable, en funció del nombre de 
membres de cadascun d’ells, dintre dels límits que, en el seu cas estableixi amb 
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caràcter general en les Lleis dels Pressupostos Generals de l’Estat i sense que 
pugui destinar-se al pagament de remuneracions de personal de qualsevol tipus al 
servei de la corporació o a l’adquisició de bens que puguin constituir actius fixes de 
caràcter patrimonial. 

 
g) Els grups polítics hauran de portar una comptabilitat especifica de la dotació a què 

es refereix el paràgraf anterior, que posarà a disposició del Ple de la Corporació 
sempre que aquest ho demani. 

 
h) L’Ajuntament, en la mesura de les seves possibilitats, ha de posar a disposició dels 

grups els mitjans necessaris per a poder portar a terme llurs tasques. 
 
i) Tots els grups polítics municipals integrants de la corporació tindran dret a 

participar mitjançant la presència de regidors que pertanyin als mateixos, en els 
òrgans complementaris que tinguin per funció l’estudi, l’informe o consulta dels 
assumptes que hagin de ser sotmesos a la decisió del Ple. 

 
j) La intervenció dels grups polítics municipals integrants de la corporació en les 

sessions del Ple o en els altres òrgans on ostentin representació serà sempre de 
menor a major nombre de sufragis obtinguts en les darreres eleccions i mitjançant 
els/les seus/seves portaveus. 

 
k) L’ordre de col·locació dels grups en les sessions es determinarà per l’Alcalde/ssa, 

tenint preferència el grup format pels membres de la llista que hagués obtingut 
major nombre de sufragis en les darreres eleccions. En qualsevol cas, la ubicació 
dels membres corporatius tendirà a facilitar l’emissió i recompte dels vots, establint-
se una continuïtat entre els membres de l’equip de govern respecte als membres 
de l’oposició. 

 
Tercer,. Comunicar el present acord a tots els membres de la corporació i als serveis 
administratius de la Corporació. 
 
Es sotmet  a votació la proposta i s’aprova per la unanimitat dels membres de la 
Corporació. 
 
13.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS DE 
L’AJUNTAMENT EN EL CONSELL ESPORTIU MUNICIPAL 
 
De conformitat amb el que disposen els Estatuts del Consell Esportiu Municipal, 
l’Ajuntament tindrà un o una representant en l’esmentat Consell. 
 
Com a conseqüència de les passades eleccions municipals que van tenir lloc el passat 
24 de maig de 2015,s’ha procedit a la renovació de la corporació, amb la constitució 
del nou Ajuntament, que va tenir lloc el passat dia 13 de juny de 2015. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, 
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
ACORDS:  
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Primer.- Designar com a representants municipals en el Consell Esportiu Municipal els 
següents regidors: 
 
Titular: Sr. Narcís Pineda i Oliva 
Suplent: Sr. Raül Mudarra Carmona 
 
Segon.- Comunicar aquest acord al Consell Esportiu Municipal, als regidors designats 
i a la Regidoria d’Esports Municipal. 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per 7 vots a favor (4 d’UC-11 RCAT, 2 
ERC-AM, 1 d’ICV-E) 9 abstencions (2 del PSC, 2 de CIU, 1 del PP, 2 de Cubelles Si 
es pot,1 de Guanyem,1 Cubellencs-FIC) i cap vot en contra. 
 
14.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA DESIGNACIÓ DELS MEMBRES 
REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT EN EL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL 
 
En conformitat amb el que disposen els estatuts de constitució del Consell Escolar 
Municipal, l’esmentat Consell tindrà tres membres representants en el seu si; 
 
Atès que, com a conseqüència de l’acord adoptat pel Ple municipal en 13 de juny de 
2015 de nomenament de l’Alcaldia a favor de la Sra. Rosa M. Fonoll i Ventura de 
conformitat amb allò que disposa l’article 196 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, 
del règim electoral general, s’ha procedit a la renovació de la Corporació; 
 
En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent, proposo al Ple l’adopció 
dels següents 
 
ACORDS 
 
Primer.- Designar els representants i les representants municipals en el Consell 
Escolar Municipal que a continuació es relacionen: 
 
President: Sra. Ester Pérez Massana  
 
Vocal 1:  Sr. Raül Mudarra Carmona 
Suplent:  Sr. Narcís Pineda i Oliva 

 
Vocal 2:    Un/a regidor/a a designar pels membres de l´oposició 
Suplenta: Un/a regidor/a a designar pels membres de l´oposició  

 
Segon.- Notificar-ho als regidors i regidores afectats, al Consell Escolar Municipal i a 
la Regidoria d’Educació municipal.  
 
La Sra. Cuadra explica que s’han reunit els membres de l’oposició per poder designar 
els representants, que serien els següents: 
 

- Vocal 2: Sr. Xavier Baraza Sánchez 
- Suplent: Sra. Sara Di Stefano Bosch 
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Continua demanant que s’aprovi la normativa que regula aquest òrgan, ja que a 
Cubelles no ha funcionat mai. 
 
La Sra. Ester Pérez comenta que és professora de l’Institut, espera la col·laboració 
dels membres i tiraran endavant l’òrgan.  
 
El Sr. Baraza afirma que col·laboraran, però diu que la reglamentació respecte del  
Consell Escolar Municipal no el pot presidir la regidora d’ensenyament, en aquest cas, 
sinó que ho ha de fer l’alcaldessa, tot i que després pot delegar la presidència, per 
tant, proposa també aquesta esmena, que seria: 
 

- Presidenta: Sra. Rosa M. Fonoll i Ventura 
 

- Vocal 1:  Sra. Ester Pérez Massana 
- Suplent:  Sr. Narcís Pineda i Oliva 

 
- Vocal 2:    Sr. Xavier Baraza Sánchez 
- Suplent: Sra. Sara Di Stefano Bosch 

 
Es sotmet a votació l’esmena, en el sentit de modificar el primer punt de la part 

resolutiva, i s’aprova per la unanimitat dels membres de la Corporació, quedant 

redactada la proposta com segueix: 

 
“14.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA DESIGNACIÓ DELS MEMBRES 
REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT EN EL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL 
 
En conformitat amb el que disposen els estatuts de constitució del Consell Escolar 
Municipal, l’esmentat Consell tindrà tres membres representants en el seu si; 
 
Atès que, com a conseqüència de l’acord adoptat pel Ple municipal en 13 de juny de 
2015 de nomenament de l’Alcaldia a favor de la Sra. Rosa M. Fonoll i Ventura de 
conformitat amb allò que disposa l’article 196 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, 
del règim electoral general, s’ha procedit a la renovació de la Corporació; 
 
En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent, proposo al Ple l’adopció 
dels següents 
 
ACORDS 
 
Primer.- Designar els representants i les representants municipals en el Consell 
Escolar Municipal que a continuació es relacionen: 
 
President: Sra. Rosa M. Fonoll i Ventura  
 
Vocal 1:  Sra. Ester Pérez i Massana 
Suplent:  Sr. Narcís Pineda i Oliva 
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Vocal 2: Sr. Xavier Baraza Sánchez 
Suplenta: Sra. Sara Di Stefano Bosch 

 
Segon.- Notificar-ho als regidors i regidores afectats, al Consell Escolar Municipal i a 
la Regidoria d’Educació municipal.”  
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per la unanimitat dels membres de la 
Corporació. 
 
15.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA DESIGNACIÓ DEL MEMBRE 
REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT EN EL CONSELL DE PARTICIPACIÓ DE 
LES LLARS D’INFANTS MUNICIPALS 
 
D’acord amb el Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regula el primer cicle de 
l’educació infantil i els requisits dels centres, que preveu, en el seu article 18, la 
constitució del Consell de participació, com a l’òrgan de participació de la comunitat 
educativa en el govern de la llar, en el qual l'Ajuntament del municipi on és la llar 
d'infants tindrà un o una representant;   
 
Atès que en el Ple reunit el dia 13 de juny de 2015 va acordar el nomenament de 
l’Alcaldia a favor de la Sra. Rosa M. Fonoll i Ventura de conformitat amb allò que 
disposa  l’article 196 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral 
general, s’ha procedit a la renovació de la corporació; 
 
Atès que l’Ajuntament disposa de dues llars municipals, “La Draga” i “L’Estel”; 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, 
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
Primer. Designar com a representants municipals en el Consell de Participació de les 
Llars d’Infants municipals “La Draga” i “L’Estel” de Cubelles als següents regidores i 
regidores: 
 
Titular:  Sra. Ester Pérez i Massana 
Suplent: Sr. Narcís Pineda i Oliva 
 
Segon.- Notificar aquest acord a la direcció de les Llars d’infants municipals “La 
Draga” i “L’Estel”, als regidors i regidores afectats, a les respectives AMPAS i a la 
regidoria d’Educació, Infància i Joventut Municipal. 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per 7 vots a favor (4 d’UC-11 RCAT, 2 
ERC-AM, 1 d’ICV-E), 9 abstencions (2 del PSC, 2 de CIU, 2 del PP, 2 de Cubelles Si 
es pot,1 de Guanyem,1 Cubellencs-FIC) i cap vot en contra. 
 
16.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA DESIGNACIÓ DE MEMBRES 
REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT DE CUBELLES EN ELS DIFERENTS 
CONSELLS ESCOLARS DE LES ESCOLES DE CUBELLES 
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En conformitat amb el que disposa el Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels 
centres educatius, pel qual es regulen els consells escolars dels centres docents 
tindran un o una representant de l'Ajuntament de la localitat on es troba situat el 
centre; 
 
Atès que en el Ple reunit el dia 13 de juny de 2015 va acordar el nomenament de 
l’Alcaldia a favor de la Sra. Rosa M. Fonoll i Ventura de conformitat amb allò que 
disposa  l’article 196 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral 
general, s’ha procedit a la renovació de la corporació; 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, 
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
Primer.- Designar com a representants municipals en el Consell Escolar de les 
escoles Josep Andreu “Charlie Rivel”, “Vora del Mar” i “Mar i Cel”, als regidors i 
regidores següents: 
 
-Titular: Sra. Ester Pérez i Massana 
-Suplent: Sra. Josep M. Hugué i Oliva 
 
Segon.- Notificar aquest acord a la direcció del centre docents afectats, a les AMPAS, 
i comunicar-ho als regidors i regidores designats i a la Regidoria d’Educació, Infància i 
Joventut Municipal. 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per 7 vots a favor (4 d’UC-11 RCAT, 2 
ERC-AM, 1 d’ICV-E), 9 abstencions (2 del PSC, 2 de CIU, 2 del PP, 2 de Cubelles Si 
es pot,1 de Guanyem,1 Cubellencs-FIC) i cap vot en contra. 
 
17.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA DESIGNACIÓ DE MEMBRES 
REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT EN EL CONSELL ESCOLAR DELS 
INSTITUTS DE CUBELLES 
 
En conformitat amb el que disposa el Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels 
centres educatius, pel qual es regulen els consells escolars dels centres docents 
tindran un o una representant de l'Ajuntament de la localitat on es troba situat el 
centre; 
 
Atès que en el Ple reunit el dia 13 de juny de 2015 va acordar el nomenament de 
l’Alcaldia a favor de .la Sra. Rosa M. Fonoll i Ventura de conformitat amb allò que 
disposa  l’article 196 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral 
general, s’ha procedit a la renovació de la Corporació; 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, 
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents: 
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ACORDS: 
 
Primer.- Designar com a representants municipals en el Consell Escolar dels Instituts 
“Cubelles” i “Les Vinyes”, als regidors següents: 
 
-Titular:   Sr. Raül Mudarra Carmona  
-Suplent: Sr. Josep M. Hugué i Oliva 
 
Segon.- Notificar aquest acord a la direcció dels centres docents afectats, a les 
AMPAS i comunicar-ho als regidors designats i a la Regidoria d’Educació, Infància i 
Joventut  Municipal. 
 
La Sra. Ester Pérez  explica que com a professora de l’Institut de Cubelles, membre 
del Consell Escolar Municipal i regidora de la regidoria d’Educació, ha considerat 
convenient abstenir-se de formar part d’aquest consell. 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per 7 vots a favor (4 d’UC-11 RCAT, 2 
ERC-AM, 1 d’ICV-E), 9 abstencions (2 del PSC, 2 de CIU, 2 del PP, 2 de Cubelles Si 
es pot,1 de Guanyem,1 Cubellencs-FIC) i cap vot en contra. 
 
18.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA DESIGNACIÓ DE MEMBRES 
REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT EN LA COMISSIÓ PARITÀRIA 
 
Atès que com que a conseqüència de l’acord adoptat pel Ple municipal en data 13 de 
juny de 2015 de nomenament de l’Alcaldia a favor de la Sra. Rosa M. Fonoll i Ventura 
de conformitat amb allò que disposa  l’article 196 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de 
juny, del règim electoral general, s’ha procedit a la renovació de la Corporació; 
 
Atès que l’article 6 dels convenis col·lectius del personal laboral i dels funcionaris de la 
corporació estableix la constitució d’una Comissió Paritària; 
 
Per tot això es proposa al Ple l’adopció dels següents: 
 
ACORDS: 
 
Primer. Designar com a representants de l’Ajuntament en la Comissió Paritària als 
regidors i a les regidores següents: 
 
1. Sra. Rosa M. Fonoll i Ventura 
2. Sr. Joaquim D. Macià i Tetas 
3. Sr.  Narcís Pineda i Oliva 
4. Un/a regidor/a a designar pels membres de l’oposició .  
 
Segon. Notificar el present acord als regidors i regidores interessats, als representants 
dels treballadors de la Corporació i al Departament de Recursos Humans. 
 
Sr. Grau explica que el govern té la responsabilitat d’assumir els titulars i els suplents, 
en la seva capacitat d’autoorganització; seguidament, proposa que els nomenaments 
siguin compartits amb els representants de tots els grups polítics, donat que hi ha 
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diversos temes oberts, com ara la catalogació o alguns problemes de millora de la 
relació a nivell de govern i el conjunt dels treballadors i més ara que hi ha hagut canvis 
en les representacions sindicals; per tant, proposen com a representant de l’oposició al 
Sr. Jose M. Écija, ja que a la legislatura anterior havia estat membre de la Comissió 
Paritària i que es valorés la possibilitat que el Sr. Daniel Pérez fos suplent. 
 
Es sotmet a votació l’esmena, en el sentit de modificar el primer punt de la part 
resolutiva, i s’aprova per 9 vots a favor (2 del PSC-CP, 2 Cubelles Sí es pot, 2 de CIU, 
1 del PP, 1 de Guanyem i 1 de Cubellencs-FIC), 7 abstencions (4 d’UC-11-RCAT, 2 de 
ERC-AM i 1 d’ICV-E) i cap vot en contra, quedant redactada la proposta com segueix: 
 
 “18.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA DESIGNACIÓ DE MEMBRES 
REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT EN LA COMISSIÓ PARITÀRIA 
 
Atès que com que a conseqüència de l’acord adoptat pel Ple municipal en data 13 de 
juny de 2015 de nomenament de l’Alcaldia a favor de la Sra. Rosa M. Fonoll i Ventura 
de conformitat amb allò que disposa  l’article 196 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de 
juny, del règim electoral general, s’ha procedit a la renovació de la Corporació; 
 
Atès que l’article 6 dels convenis col·lectius del personal laboral i dels funcionaris de la 
corporació estableix la constitució d’una Comissió Paritària; 
 
Per tot això es proposa al Ple l’adopció dels següents: 
 
ACORDS: 
 
Primer. Designar com a representants de l’Ajuntament en la Comissió Paritària als 
regidors i a les regidores següents: 
 
1. Sra. Rosa M. Fonoll i Ventura 
2. Sr. Joaquim D. Macià i Tetas 
3. Sr.  Narcís Pineda i Oliva 
4. Sr. Jose Manuel Écija Albalate 
5. Suplent membre oposició: Sr. Daniel Pérez Luque .  
 
Segon. Notificar el present acord als regidors i regidores interessats, als representants 
dels treballadors de la Corporació i al Departament de Recursos Humans.” 
 
Es sotmet  a votació la proposta i s’aprova per la unanimitat dels membres de la 
Corporació. 
 
 
19.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA DESIGNACIÓ DE MEMBRES 
REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT DE CUBELLES EN EL CONSELL 
RECTOR DEL CONSORCI DEL GOVERN TERRITORIAL DE SALUT DEL GARRAF 
 
Vist l’acord adoptat pel Ple municipal en data 18 de setembre de 2006 d’aprovació 
definitiva de l’adhesió de l’Ajuntament de Cubelles al Consorci del Govern Territorial de 
Salut del Garraf, i dels seus Estatuts reguladors. 
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Com a conseqüència de l’acord adoptat pel Ple municipal en data 13 de juny de 2015 
de nomenament de l’Alcaldia a favor de la Sra. Rosa M. Fonoll i Ventura de conformitat 
amb allò que disposa l’article 196 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim 
electoral general, s’ha procedit a la renovació de la Corporació, es fa necessari 
procedir al nomenament dels representants i les representants municipals en els 
òrgans col·legiats de les entitats supramunicipals de les quals el municipi de Cubelles 
forma part, en compliment d’allò que disposa l’article 38.c) del Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial 
decret 2568/1986, de 28 de novembre; 
 
Atès que de conformitat amb el que disposa l’acord d’adhesió, aquest municipi forma 
part del Consorci del Govern Territorial de Salut del Garraf i, com a membre integrant 
de l’esmentada entitat  i de conformitat amb allò que disposa l’article 9.1.c) dels 
Estatuts, correspon a aquest municipi designar un representant titular i un suplent en el 
Consell Rector del Consorci, que haurà de recaure, en tot cas, en un càrrec electe 
d’aquesta entitat;  
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, 
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
ACORDS 
 
Primer. Designar com a representant d’aquest municipi en el Consell Rector del 
Consorci del Govern Territorial de Salut del Garraf el Sr. Josep M. Hugué i Oliva 
regidor de Medi Ambient i Salut, com a suplent el Sr. Joaquim D. Macià i Tetas, regidor 
de Prevenció de Riscos. 
 
Segon. Comunicar aquest acord al regidor afectat i a la Direcció d’Assessoria Jurídica 
i d’Organització-Regió Sanitària Barcelona del Servei Català de la Salut i a la 
Regidoria de Medi Ambient i Salut i a la Regidoria de Prevenció de Riscos 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per 7 vots a favor (4 d’UC-11 RCAT, 2 
ERC-AM, 1 d’ICV-E) 9 abstencions (2 del PSC, 2 de CIU, 2 del PP, 2 de Cubelles Si 
es pot,1 de Guanyem,1 Cubellencs-FIC) i cap vot en contra. 
 
20.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA DESIGNACIÓ D’UN MEMBRE 
REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT EN EL CONSORCI LOCAL LOCALRET 
 
Atès que en data 25 d’abril de 1997 el Ple de la corporació reunit en sessió ordinària 
va aprovar la constitució del Consorci LOCALRET de telecomunicacions; 
 
Atès que com que a conseqüència de l’acord adoptat pel Ple municipal en data 13 de 
juny de 2015 de nomenament de l’Alcaldia a favor de la Sra. Rosa M. Fonoll i Ventura, 
de conformitat amb allò que disposa  l’article 196 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de 
juny, del règim electoral general, s’ha procedit a la renovació de l’equip de govern 
d’aquesta Corporació, es fa necessari procedir al nomenament dels representants i les 
representants municipals en els òrgans col·legiats de les entitats supramunicipals de 
les quals el municipi de Cubelles forma part, en compliment d’allò que disposa l’article 
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38.c) del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, 
aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre. 
 
Atès que com a membre integrant de l’esmentada entitat correspon a aquest municipi 
designar un o una representant municipal,  
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, 
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent 
 
ACORD: 
 
Primer. Designar com a representant d’aquest municipi en el Consorci LOCALRET de 
telecomunicacions a la Sra. Rosa M. Fonoll i Ventura, alcaldessa – presidenta de 
l’Ajuntament de Cubelles. 
 
Segon. Notificar aquest acord al Consorci LOCALRET, a l’alcaldessa-presidenta  i 
comunicar-ho al Departament de Comunicació i TIC 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per 7 vots a favor (4 d’UC-11 RCAT, 2 
ERC-AM, 1 d’ICV-E) 9 abstencions (2 del PSC, 2 de CIU, 2 del PP, 2 de Cubelles Si 
es pot,1 de Guanyem,1 Cubellencs-FIC) i cap vot en contra. 
 
21.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL NOMENAMENT DEL REPRESENTANT 
MUNICIPAL A L’ASSEMBLEA GENERAL DE LA XARXA DE CONSUM DE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 
L’Assemblea General és l’òrgan superior de decisió de la Xarxa Local de Consum de 
la Diputació de Barcelona i Cubelles és un dels municipis membres que la integren.  
 
Atès que com a conseqüència de l’acord adoptat pel Ple municipal en data 13 de juny 
de 2015 de nomenament de l’Alcaldia a favor de la Sra. Rosa M. Fonoll i Ventura de 
conformitat amb allò que disposa l’article 196 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, 
del règim electoral general, s’ha procedir a la renovació de la Corporació,  
 
Atès que de conformitat amb l’article 15 del Reglament de la Xarxa Local de Consum, 
s’ha de procedir al nomenament del representant del municipi de Cubelles, a 
l’assemblea general de la Xarxa de Consum de la Diputació de Barcelona 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, 
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer. Nomenar el Sr. Raül Mudarra Carmona, regidor de Turisme, Comerç i Fires 
representant d’aquest municipi a l’assemblea general de la Xarxa de Consum de la 
Diputació de Barcelona. 
 
Segon. Notificar aquest acord al la regidor designat, a la Regidoria de Turisme, 
Comerç i Fires,  i a l’Àrea de Salut Pública i Consum de la Diputació de Barcelona. 
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Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per 7 vots a favor (4 d’UC-11 RCAT, 2 
ERC-AM, 1 d’ICV-E), 9 abstencions (2 del PSC, 2 de CIU, 2 del PP, 2 de Cubelles Si 
es pot,1 de Guanyem,1 Cubellencs-FIC) i cap vot en contra. 
 
22.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA DESIGNACIÓ DE MEMBRES 
REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT DE CUBELLES EN LA COMISSIÓ 
D’ESCOLARITZACIÓ DE L’ÀMBIT TERRITORIAL DEL GARRAF 
 
De conformitat amb el que disposen les normes del Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament ha de designar un o una representant a la 
Comissió d’escolarització de primària i secundària de l’àmbit territorial del Garraf. 
 
Com a conseqüència de l’acord adoptat pel Ple municipal en data 13 de juny de 2015 
de nomenament de l’Alcaldia a favor de la Sra. Rosa M. Fonoll i Ventura, i  allò que 
disposa l’article 196 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral 
general, s’ha procedit a la renovació d’ aquesta Corporació; 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, 
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
Primer. Designar els representants municipals en la Comissió d’escolarització de 
primària i secundària de l’àmbit territorial del Garraf, següents: 
 

- Titular: Sra. Ester Pérez Massana 
- Suplent: Sr. José M. Ardila Contreras  

 
Segon. Comunicar aquest acord a la Delegació Territorial Barcelona-II (Comarques) 
del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, així com als regidors 
designats i a la Regidoria d’Educació, Infància i Joventut municipal. 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per 7 vots a favor (4 d’UC-11 RCAT, 2 
ERC-AM, 1 d’ICV-E), 9 abstencions (2 del PSC, 2 de CIU, 2 del PP, 2 de Cubelles Si 
es pot,1 de Guanyem,1 Cubellencs-FIC) i cap vot en contra. 
 
23.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA REPRESENTACIÓ DE L’AJUNTAMENT EN 
LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA 
 
Com  a conseqüència de l’acord adoptat pel Ple municipal en data 13 de juny de 2015 
de nomenament de l’Alcaldia a favor de la Sra. Rosa M. Fonoll i Ventura de conformitat 
amb allò que disposa  l’article 196 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim 
electoral general, s’ha procedit a la renovació de la corporació; 
 
Atès que a aquest Ajuntament li correspon una representació en l’esmentada 
Institució; 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, 
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proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
Primer. Designar els següents representants a les comissions sectorials de la 
Federació de Municipis de Catalunya: 
 
1.- Comissió de Benestar i Acció Social  
  
SR. JOAQUIM D. MACIÀ I TETAS 
 
2.- Comissió de Comerç i Turisme 
 
SR. RAÜL MUDARRA CARMONA 
 
3.- Comissió de Cultura i Joventut  
 
SRA. ESTER PÉREZ I MASSANA 
 
4.- Comissió de Economia, Pressupostos i Finançament Local   
 
SR. RAÜL MUDARRA CARMONA 
  
5.- Comissió d’Educació:  
  
SRA. ESTER PÉREZ I MASSANA  
 
6.- Comissió d’Esports  
 
SR. NARCÍS PINEDA I OLIVA  
 
7.- Comissió de Funció Pública  
 
SR. JOAQUIM D. MACIÀ I TETAS  
 
8.- Comissió d’Habitatge  
  
SR. JOAQUIM D. MACIÀ I TETAS 
 
9.- Comissió d’Immigració: 
  
SR. JOAQUIM D. MACIÀ I TETAS  
 
10.- Comissió de  Medi Ambient  
 
SR. JOSEP M. HUGUÉ I OLIVA 
 
11.- Comissió d’Ocupació i Promoció Econòmica  
 

http://www.fmcnet.org/COMISSIONS/default.cfm?COM=28
http://www.fmcnet.org/COMISSIONS/default.cfm?COM=29
http://www.fmcnet.org/COMISSIONS/default.cfm?COM=30
http://www.fmcnet.org/COMISSIONS/default.cfm?COM=31
http://www.fmcnet.org/COMISSIONS/default.cfm?COM=33
http://www.fmcnet.org/COMISSIONS/default.cfm?COM=34
http://www.fmcnet.org/COMISSIONS/default.cfm?COM=35
http://www.fmcnet.org/COMISSIONS/default.cfm?COM=38
http://www.fmcnet.org/COMISSIONS/default.cfm?COM=39
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SR. NARCÍS PINEDA I OLIVA 
 
12.- Comissió de Participació i Democràcia local  
 
SR. JOAQUIM D. MACIÀ I TETAS 
 
13.- Comissió de Petits municipis  

 
SRA. ROSA M. FONOLL I VENTURA 
 
14.- Comissió de Polítiques per a la Igualtat  
 
SRA. ROSA M. FONOLL I VENTURA  
 
15.- Comissió de .Política Territorial i Infraestructures  
 
SR. JOSE MANUEL ARDILA CONTRERAS  
 
16.- Comissió de Prevenció i Seguretat  
 
SR.  JOAQUIM D. MACIÀ I TETAS 
 
17.- Comissió de Salut i Consum  
 
SR. JOSEP M. HUGUÉ I OLIVA  
 
18.- Comissió d’Urbanisme i Mobilitat  
 
SR. JOSÉ MANUEL ARDILA CONTRERAS 
 
Segon. Comunicar aquest acord a la Federació de Municipis de Catalunya, així com 
als regidors i regidores municipals nomenats. 
 
La Sra. Boza proposa deixar el punt sobre la mesa tant el punt núm. 23 com el 30; 
explica que tant la Federació de Municipis de Catalunya com l’Associació Catalana de 
Municipis són organismes on la pluralitat és desitjable, en aquest sentit i degut a la 
minoria del govern, els hagués agradat poder col·laborar en alguna comissió. 
 
Es sotmet a votació deixar el punt sobre la mesa i s’aprova per 9 vots a favor ( 2 del 
PSC, 2 de CIU, 1 del PP, 2  de Cubelles Si es pot,1 de Guanyem,1 Cubellencs-FIC ), 7 
vots en contra (4 d’UC-11 RCAT, 2 ERC-AM, 1 d’ICV-E) i cap abstenció. 
 
24.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA DESIGNACIÓ DE MEMBRES AL PLE I A LA 
COMISSIÓ PERMANENT DE LA MANCOMUNITAT TEGAR DEL GARRAF 
 
Com a conseqüència de l’acord adoptat pel Ple municipal en data 13 de juny de 2015 
de nomenament de l’Alcaldia a favor de la Sra. Rosa M. Fonoll i Ventura de conformitat 
amb allò que disposa  l’article 196 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim 
electoral general, s’ha procedit a la renovació de la Corporació, es fa necessari 

http://www.fmcnet.org/COMISSIONS/default.cfm?COM=46
http://www.fmcnet.org/COMISSIONS/default.cfm?COM=40
http://www.fmcnet.org/COMISSIONS/default.cfm?COM=42
http://www.fmcnet.org/COMISSIONS/default.cfm?COM=41
http://www.fmcnet.org/COMISSIONS/default.cfm?COM=43
http://www.fmcnet.org/COMISSIONS/default.cfm?COM=44
http://www.fmcnet.org/COMISSIONS/default.cfm?COM=45
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procedir al nomenament dels representants i les representants municipals en els 
òrgans col·legiats de les entitats supramunicipals de les quals el municipi de Cubelles 
forma part, en compliment d’allò que disposa l’article 38.c) del Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial 
decret 2568/1986, de 28 de novembre; 
 
Vist allò que disposa l’article 8 dels Estatuts en quant el Ple de la Mancomunitat estarà 
format pels vocals escollits pels respectius ajuntaments dels municipis mancomunats, 
entre els regidors i regidores de la Corporació, havent de designar cada Ajuntament un 
vocal representant que comptarà amb un nombre de vots proporcional al nombre 
d’habitants del seu municipi; 
 
Vist allò que disposa l’article dels Estatuts en quant l’administració de la Mancomunitat 
recau en la Comissió Permanent, integrada per sis membres, els quals seran 
designats pels respectius plens. 
 
Ateses les modificacions dels Estatuts, pertoca als ajuntaments integrants de la 
Mancomunitat Tegar del Garraf designar un regidor o una regidora membre del Ple, 
titular i suplent, i a un regidor o regidora membre de la Comissió Permanent, també 
titular i suplent (podent ésser aquests darrers els mateixos representants municipals al 
Ple de la Mancomunitat); 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer. – Designar com a vocal representant d’aquest municipi al Ple de la 
Mancomunitat Tegar del Garraf a la Sra. Rosa M. Fonoll i Ventura, alcaldessa i al Sr. 
Raül Mudarra Carmona en qualitat de suplent. 
 
Segon.- Designar com a representant d’aquest municipi a la Comissió Permanent de 
la Mancomunitat Tegar del Garraf a la Sra. Rosa M. Fonoll i Ventura, alcaldessa, i al 
Sr. Raül Mudarra Carmona en qualitat de suplent. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord als regidors i regidores afectats, i notificar-ho a la 
Mancomunitat Tegar del Garraf. 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per 7 vots a favor (4 d’UC-11 RCAT, 2 
ERC-AM, 1 d’ICV-E), 9 abstencions (2 del PSC, 2 de CIU, 2 del PP, 2 de Cubelles Si 
es pot,1 de Guanyem,1 Cubellencs-FIC) i cap vot en contra. 
 
25.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS DE 
L’AJUNTAMENT EN LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DEL PENEDÈS-
GARRAF 

 
Com a conseqüència de l’acord adoptat pel Ple municipal en data 13 de juny de 15 de 
nomenament de l’Alcaldia a favor de la Sra. Rosa M. Fonoll i Ventura de conformitat 
amb allò que disposa  l’article 196 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim 
electoral general, s’ha procedit a la renovació d’aquesta corporació, i s’escau nomenar 
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als representants municipals en els òrgans col·legiats de les entitats supramunicipals 
de les quals el municipi de Cubelles forma part, en compliment d’allò que disposa 
l’article 38.c) del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre. 
 
Atès que aquest municipi forma part de la Mancomunitat Intermunicipal del Penedès i 
Garraf, de conformitat amb el que disposa l’acord d’adhesió. 
 
Com a membre integrant de l’esmentada entitat, conforme als articles 7 i 8 dels seus 
Estatuts, correspon a aquest municipi designar el vocal o la vocal, així com els dos 
substituts o substitutes representants municipals en la Mancomunitat Intermunicipal 
Penedès i Garraf; 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
Primer.-Designar com a representants d’aquest municipi en la Mancomunitat 
Intermunicipal del Penedès i Garraf als regidors i regidores següents:  
 

 Titular:     Sr. Josep M. Hugué i Oliva 

 Suplents: Sr. José M. Ardila Contreras 
                  Sr. Raül Mudarra Carmona 

 
Segon.-Comunicar aquest acord als regidors i regidores afectats i a la Mancomunitat 
Intermunicipal del Penedès i Garraf. 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per 7 vots a favor (4 d’UC-11 RCAT, 2 
ERC-AM, 1 d’ICV-E), 9 abstencions (2 del PSC, 2 de CIU, 2 del PP, 2 de Cubelles Si 
es pot,1 de Guanyem,1 Cubellencs-FIC) i cap vot en contra. 
 
26.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA DESIGNACIÓ DE REPRESENTANT EN EL 
CONSELL ESPORTIU DEL GARRAF 
 
Vist que, com a conseqüència de l’acord adoptat pel Ple municipal l’13 de juny de 2015  
de nomenament de l’Alcaldia a favor de la Sra. Rosa M. Fonoll i Ventura de conformitat 
amb allò que disposa  l’article 196 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim 
electoral general, s’ha procedit a la renovació de la Corporació, i s’escau procedir al 
nomenament dels representants i les representants municipals en els òrgans 
col·legiats de les entitats supramunicipals de les quals el municipi de Cubelles forma 
part, en compliment d’allò que disposa l’article 38.c) del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, 
de 28 de novembre; 
 
D’acord amb l’article 12 dels Estatuts del Consell Esportiu del Garraf, a l’Ajuntament de 
Cubelles li correspon designar un membre que el representi en els òrgans de 
participació; 
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Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, 
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer. Designar com a representant d’aquest municipi en el Consell Esportiu del 
Garraf al regidor municipal al Sr. Narcís Pineda i Oliva, Regidor d’Esports 
 
Segon. Comunicar aquest acord al regidor afectat i al Consell Esportiu del Garraf i a la 
Regidoria d’Esports Municipal.. 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per 7 vots a favor (4 d’UC-11 RCAT, 2 
ERC-AM, 1 d’ICV-E), 9 abstencions (2 del PSC, 2 de CIU, 2 del PP, 2 de Cubelles Si 
es pot,1 de Guanyem,1 Cubellencs-FIC) i cap vot en contra. 
 
27.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA DESIGNACIÓ DE LA REPRESENTACIÓ DE 
L’AJUNTAMENT AL CONSORCI DE COMUNICACIÓ LOCAL  
 
Com a conseqüència de l’acord adoptat pel Ple municipal en data 13 de juny de 2015  
de nomenament de l’Alcaldia a favor de la Sra. Rosa M. Fonoll i Ventura  de 
conformitat amb allò que disposa  l’article 196 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de 
juny, del règim electoral general, s’ha procedit a la renovació de la Corporació, es fa 
necessari procedir al nomenament dels representants i les representants municipals 
en els òrgans col·legiats de les entitats supramunicipals de les quals el municipi de 
Cubelles forma part, en compliment d’allò que disposa l’article 38.c) del Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial 
decret 2568/1986, de 28 de novembre; 
 
Atès que de conformitat amb el que disposen els Estatuts aquest municipi forma part 
del Consorci de Comunicació Local i cal adoptar el corresponent acord plenari escollint 
un o una representant municipal en consell general del Consorci, d’acord amb l’article 
11.1 epígraf d) dels estatuts,  
 
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
Primer. Designar com a representant d’aquest municipi en el consell general del 
Consorci de Comunicació Local a la Sra. Rosa M. Fonoll i Ventura, alcaldessa de 
l’Ajuntament de Cubelles, i el Sr. Joaquim D. Macià i Tetas regidor de la Corporació.  
 
Segon. Comunicar aquest acord a l’alcaldessa, al regidor afectat i notificar-ho al 
Consorci de Comunicació Local. 
 
El Sr. Baraza explica que en aquells organismes supramunicipals en els quals  hi hagi 
més d’un representant, donada la situació de minoria del govern, consideren que la 
representació hauria d’estar compartida pels membres del govern i de l’oposició, i, en 
aquest cas, presenta com a esmena que en comptes del Sr. Joaquim M. Macià i Tetas 
la representació estigui ostentada per la Sra. Noemí Cuadra Soriano. 
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El Sr. Daniel Pérez comenta que Guanyem Cubelles no entrarà en el joc de fer un 
tipus de propostes quan s’està a l’oposició i un altre quan s’està al govern i que 
intentaran crear fórmules per defensar els interessos de la ciutadania el millor possible 
i portar una política coherent; seguidament, explica que s’haurien de buscar 
mecanismes per què el repartiment de les comissions estigués regulat, i conclou 
indicant que per aquest motiu s’abstindrà de la votació i votaran a favor propostes que 
vagin encaminades al diàleg, arribar a acords sense imposicions i amb una visió 
constructiva. 
 
Es sotmet a votació l’esmena, que i s’aprova per 8 vots a favor (2 del PSC-CP, 2 
Cubelles Sí es pot, 2 de CIU, 1 del PP i 1 de Cubellencs-FIC), 7 vots en contra (4 
d’UC-11-RCAT, 2 de ERC-AM i 1 d’ICV-E) i 1 vot  d’abstenció (1 de Guanyem), 
quedant redactada la proposta com segueix: 
 
 “27.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA DESIGNACIÓ DE LA REPRESENTACIÓ 
DE L’AJUNTAMENT AL CONSORCI DE COMUNICACIÓ LOCAL  
 
Com a conseqüència de l’acord adoptat pel Ple municipal en data 13 de juny de 2015  
de nomenament de l’Alcaldia a favor de la Sra. Rosa M. Fonoll i Ventura  de 
conformitat amb allò que disposa  l’article 196 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de 
juny, del règim electoral general, s’ha procedit a la renovació de la Corporació, es fa 
necessari procedir al nomenament dels representants i les representants municipals 
en els òrgans col·legiats de les entitats supramunicipals de les quals el municipi de 
Cubelles forma part, en compliment d’allò que disposa l’article 38.c) del Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial 
decret 2568/1986, de 28 de novembre; 
 
Atès que de conformitat amb el que disposen els Estatuts aquest municipi forma part 
del Consorci de Comunicació Local i cal adoptar el corresponent acord plenari escollint 
un o una representant municipal en consell general del Consorci, d’acord amb l’article 
11.1 epígraf d) dels estatuts,  
 
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
Primer. Designar com a representant d’aquest municipi en el consell general del 
Consorci de Comunicació Local a la Sra. Rosa M. Fonoll i Ventura, alcaldessa de 
l’Ajuntament de Cubelles i la Sra. Noemí Cuadra i Soriano regidora de la Corporació.  
 
Segon. Comunicar aquest acord a l’alcaldessa, al regidor afectat i notificar-ho al 
Consorci de Comunicació Local.” 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per 15 vots a favor (4 d’UC-11 RCAT, 2 
ERC-AM, 1 d’ICV-E2 del PSC, 2 de CIU, 2 del PP, 2 de Cubelles Si es pot i 1 
Cubellencs-FIC) 1 vot d’abstenció (1 de Guanyem,) i cap vot en contra. 
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28.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA DESIGNACIÓ DE LA REPRESENTACIÓ DE 
L’AJUNTAMENT AL CONSORCI SANITARI DEL GARRAF  
 
Com a conseqüència de l’acord adoptat pel Ple municipal en data 13 de juny de 2015  
de nomenament de l’Alcaldia a favor de la Sra. Rosa M. Fonoll i Ventura de conformitat 
amb allò que disposa  l’article 196 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim 
electoral general, s’ha procedit a la renovació de la corporació, es fa necessari 
procedir al nomenament dels/de les representants municipals en els òrgans col·legiats 
de les entitats supramunicipals de les quals el municipi de Cubelles forma part, en 
compliment d’allò que disposa l’article 38.c) del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, 
de 28 de novembre; 
 
Atès que de conformitat amb el que disposen els Estatuts aquest municipi forma part 
del Consorci Sanitari del Garraf i cal adoptar el corresponent acord plenari escollint 
un/una representant municipal en consell general del Consorci, d’acord amb l’article 8 i 
11 dels estatuts,  
 
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
Primer.- Delegar en el Sr. Josep M. Hugué i Oliva, regidor de Medi Ambient i Salut, la 
representació d’aquest municipi en el consell general del Consorci Sanitari del Garraf 
 
Segon.- Notificar-ho al Consorci Sanitari del Garraf i Comunicar aquest acord al 
regidor afectat i a la Regidoria de Medi Ambient i Salut. 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per 7 vots a favor (4 d’UC-11 RCAT, 2 
ERC-AM, 1 d’ICV-E), 9 abstencions (2 del PSC, 2 de CIU, 2 del PP, 2 de Cubelles Si 
es pot,1 de Guanyem,1 Cubellencs-FIC) i cap vot en contra. 
 
29.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE 
CUBELLES AL CONSORCI DELS COLLS I MIRALPEIX – COSTA DEL GARRAF 
 
Atès que com que a conseqüència de l’acord adoptat pel Ple municipal en data 13 de 
juny de 2015 de nomenament de l’Alcaldia a favor de la Sra. Rosa M. Fonoll i Ventura 
de conformitat amb allò que disposa  l’article 196 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de 
juny, del règim electoral general, s’ha procedit a la renovació de la Corporació; 
 
Atès que en la sessió ordinària del Ple que va tenir lloc el dia 15 de desembre de 2008 
es va donar compte de l’aprovació definitiva de l’adhesió de l’Ajuntament de Cubelles 
al Consorci dels Colls i Miralpeix-Costa del Garraf i que, per aquest motiu, cal nomenar 
els representants municipals en el Consell Rector de dit Consorci, 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
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Primer.- Delegar la representació d’aquesta Alcaldia en el Consorci dels Colls i 
Miralpeix-Costa del Garraf a favor del Sr. Josep M. Hugué i Oliva, regidor de Medi 
Ambient i Salut, i nomenar el Sr. Joaquim D. Macià i Tetas, regidor Prevenció de 
Riscos, membres representants en l’esmentat Consell Rector.  
 
Segon.- Notificar aquest acord al Consorci dels Colls i Miralpeix – Costa del Garraf, als 
representants municipals designats, i a la Regidoria de Medi Ambient i Salut i a la 
Regidoria de Prevenció de Riscos.  
 
El Sr. Tribó proposa, donada la situació de minoria del govern, que hi hagi un segon 
representant del consorci, i en aquest cas, que sigui ell mateix. 
 
Es sotmet a votació l’esmena, que s’aprova per 8 vots a favor (2 del PSC-CP, 2 
Cubelles Sí es pot, 2 de CIU, 1 del PP i 1 de Cubellencs-FIC), 7 vots en contra (4 
d’UC-11-RCAT, 2 de ERC-AM i 1 d’ICV-E) i 1 vot  d’abstenció (1 de Guanyem), 
quedant redactada la proposta com segueix: 
 
“29.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE 
CUBELLES AL CONSORCI DELS COLLS I MIRALPEIX – COSTA DEL GARRAF 
 
Atès que com que a conseqüència de l’acord adoptat pel Ple municipal en data 13 de 
juny de 2015 de nomenament de l’Alcaldia a favor de la Sra. Rosa M. Fonoll i Ventura 
de conformitat amb allò que disposa  l’article 196 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de 
juny, del règim electoral general, s’ha procedit a la renovació de la Corporació; 
 
Atès que en la sessió ordinària del Ple que va tenir lloc el dia 15 de desembre de 2008 
es va donar compte de l’aprovació definitiva de l’adhesió de l’Ajuntament de Cubelles 
al Consorci dels Colls i Miralpeix-Costa del Garraf i que, per aquest motiu, cal nomenar 
els representants municipals en el Consell Rector de dit Consorci, 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
Primer.- Delegar la representació d’aquesta Alcaldia en el Consorci dels Colls i 
Miralpeix-Costa del Garraf a favor del Sr. Josep M. Hugué i Oliva, regidor de Medi 
Ambient i Salut, i nomenar el Sr. Albert Tribó Ramírez, regidor de la Corporació, 
membres representants en l’esmentat Consell Rector.  
 
Segon.- Notificar aquest acord al Consorci dels Colls i Miralpeix – Costa del Garraf, als 
representants municipals designats, i a la Regidoria de Medi Ambient i Salut i a la 
Regidoria de Prevenció de Riscos. “ 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per 15 vots a favor (4 d’UC-11 RCAT, 2 
ERC-AM, 1 d’ICV-E2 del PSC, 2 de CIU, 2 del PP, 2 de Cubelles Si es pot i 1 
Cubellencs-FIC) 1 vot d’abstenció (1 de Guanyem,).i cap vot en contra 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Macià 
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30.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA REPRESENTACIÓ DE L’AJUNTAMENT EN 
L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS 
 
Atès que s’ha rebut a l’Ajuntament de Cubelles carta de l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques en la qual exposa que crea grups de treball i comissions 
formades per càrrecs electes i tècnics per debatre, posicionar-se i elaborar ponències i 
documents sobre totes aquells qüestions que afecten de forma directa el món local 
català. 
 
Com a conseqüència de l’acord adoptat pel Ple municipal en data 13 de juny de 2015 
de nomenament de l’alcaldia a favor de la Sra. Rosa M. Fonoll i Ventura de conformitat 
amb allò que disposa l’article 196 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim 
electoral general, s’ha procedit a la renovació de la corporació; 
 
Atès que l’ACM té diferents comissions, en les quals es demana si l’Ajuntament de 
Cubelles vol participar de forma informativa (només rebent informació dels temes 
tractats), o bé de forma participativa (participant en les reunions de treball). 
 
Aquesta alcaldessa proposa al Ple  l’adopció del següent 
 
ACORDS 
 
Primer.  Designar els següents representats, la participació dels quals serà de forma 
participativa, a les comissions de caràcter intern de l’Associació Catalana de Municipis: 
 
1.- Comissió de Benestar Social i Participació 
 
SR. JOAQUIM MACIÀ I TETAS 
 
2.- Comissió de Cultura i Llengua 
 
SRA. ESTER PÉREZ I MASSANA 
 
3.- Comissió d’Ensenyament 
 
SRA. ESTER PÉREZ I MASSANA 
 
4.- Comissió d’Esports 
 
SR. NARCÍS PINEDA I OLIVA 
 
5.- Comissió de Funció Pública 
 
SR. JOAQUIM MACIÀ I TETAS 
 
6.- Comissió de Hisendes Locals 
 
SR. RAÜL MUDARRA CARMONA 
 



Exp. 1.2.1.2_2015_09 
Legislatura 2015-2019 

 
 

67 
 

7.- Comissió de Igualtat i Nova ciutadania 
 
SRA. ROSA M. FONOLL I VENTURA 
 
8.- Comissió de Infraestructures 
 
SR. JOSÉ MANUEL ARDILA CONTRERAS 
 
9.- Comissió d’Interior i Seguretat 
 
SR. JOAQUIM MACIÀ I TETAS 
 
10.-Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat 
 
SR. JOSEP MARIA HUGUÉ I OLIVA 
 
11.- Comissió de Municipis de Muntanya 
 
SRA. ROSA M. FONOLL I VENTURA 
 
12.- Comissió de Petits Municipis 
 
SRA. ROSA M. FONOLL I VENTURA 
 
13.- Comissió Promoció Econòmica i Ocupació 
 
SR. NARCÍS PINEDA OLIVA 
 
14.- Comissió de Salut 
 
SR. JOSEP MARIA HUGUÉ I OLIVA 
 
15.- Comissió de Turisme 
 
SR. RAÜL MUDARRA CARMONA 
 
16.- Comissió d’Urbanisme i Habitatge 
 
SR. JOSÉ MANUEL ARDILA CONTRERAS 
 
Segon. Notificar aquest acord a l’Associació Catalana de Municipis, així com els 
regidors i regidores municipals nomenats. 
 
La Sra. Boza proposa deixar el punt sobre la mesa, tal com havia comentat 
anteriorment, per la importància de l’Associació Catalana de Municipis i en busca de la 
representativitat. 

 
En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Macià. 
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Es sotmet a votació deixar el punt sobre la mesa i s’aprova per 9 vots a favor ( 2 del 
PSC, 2 de CIU, 1 del PP, 2  de Cubelles Si es pot,1 de Guanyem,1 Cubellencs-FIC ), 7 
vots en contra (4 d’UC-11 RCAT, 2 ERC-AM, 1 d’ICV-E) i cap abstenció. 
 
31.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS DE 
L’AJUNTAMENT DE CUBELLES EN EL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE LA 
TELEVISIÓ DIGITAL LOCAL PÚBLICA DEL GARRAF  
 
Atès que en el Ple de l’Ajuntament de Cubelles, reunit en sessió ordinària de 18 de 
desembre de 2006, es dóna compte de l’aprovació definitiva de l’adhesió al Consorci 
per a la Gestió de la Televisió Digital local Pública del Garraf i dels seus Estatuts 
reguladors; 
 
Com a conseqüència de l’acord adoptat pel Ple municipal en data 13 de juny de 2015  
de nomenament de l’Alcaldia a favor de la Sra. Rosa M. Fonoll i Ventura  de 
conformitat amb allò que disposa  l’article 196 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de 
juny, del règim electoral general, s’ha procedit a la renovació de la Corporació, es fa 
necessari procedir al nomenament dels representants i les representants municipals 
en els òrgans col·legiats de les entitats supramunicipals de les quals el municipi de 
Cubelles forma part, en compliment d’allò que disposa l’article 38.c) del Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial 
decret 2568/1986, de 28 de novembre; 
 
Atès que, de conformitat amb el que disposa l’article 11 dels Estatuts reguladores del 
Consorci per a la gestió de la televisió pública del Garraf; correspon al nostre municipi 
designar tres representants municipals; 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
Primer. Designar com a membres representants de l’Ajuntament de Cubelles en el 
Consorci per a la Gestió de la Televisió Digital Local Pública del Garraf, els regidors i 
regidores següents: 
 

- Sra. Rosa M. Fonoll i Ventura, alcaldessa de l’Ajuntament de Cubelles  
- Sr. Joaquim D. Macià i Tetas 
- Sr. Narcís Pineda i Oliva 

 
Segon. Notificar-ho al Consorci per a la Gestió de la Televisió Digital Local Pública del 
Garraf, a l’alcaldessa de l’Ajuntament i als regidors i regidores designats i comunicar-
ho al Departament de Comunicació Municipal. 
 
El Sr. Baraza explica que, seguint el mateix criteri expressat amb anterioritat, donat 
que en aquest consorci hi ha tres representants, proposa que un d’ells sigui substituït 
per la Sra. Noemí Boza Cano. 
 
L’Alcaldessa proposa que sigui el Sr. Narcís Pineda i Oliva, com a tercer 
representant, el que sigui substituït per la Sra. Boza. 
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Es sotmet a votació l’esmena, que s’aprova per 8 vots a favor (2 del PSC-CP, 2 
Cubelles Sí es pot, 2 de CIU, 1 del PP i 1 de Cubellencs-FIC), 7 vots en contra (4 
d’UC-11-RCAT, 2 de ERC-AM i 1 d’ICV-E) i 1 vot  d’abstenció (1 de Guanyem), 
quedant redactada la proposta com segueix: 
 
 
 “31.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS DE 
L’AJUNTAMENT DE CUBELLES EN EL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE LA 
TELEVISIÓ DIGITAL LOCAL PÚBLICA DEL GARRAF  
 
Atès que en el Ple de l’Ajuntament de Cubelles, reunit en sessió ordinària de 18 de 
desembre de 2006, es dóna compte de l’aprovació definitiva de l’adhesió al Consorci 
per a la Gestió de la Televisió Digital local Pública del Garraf i dels seus Estatuts 
reguladors; 
 
Com a conseqüència de l’acord adoptat pel Ple municipal en data 13 de juny de 2015  
de nomenament de l’Alcaldia a favor de la Sra. Rosa M. Fonoll i Ventura  de 
conformitat amb allò que disposa  l’article 196 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de 
juny, del règim electoral general, s’ha procedit a la renovació de la Corporació, es fa 
necessari procedir al nomenament dels representants i les representants municipals 
en els òrgans col·legiats de les entitats supramunicipals de les quals el municipi de 
Cubelles forma part, en compliment d’allò que disposa l’article 38.c) del Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial 
decret 2568/1986, de 28 de novembre; 
 
Atès que, de conformitat amb el que disposa l’article 11 dels Estatuts reguladores del 
Consorci per a la gestió de la televisió pública del Garraf; correspon al nostre municipi 
designar tres representants municipals; 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
Primer. Designar com a membres representants de l’Ajuntament de Cubelles en el 
Consorci per a la Gestió de la Televisió Digital Local Pública del Garraf, els regidors i 
regidores següents: 
 

- Sra. Rosa M. Fonoll i Ventura, alcaldessa de l’Ajuntament de Cubelles  
- Sr. Joaquim D. Macià i Tetas 
- Sra. Noemí Boza Cano 

 
Segon. Notificar-ho al Consorci per a la Gestió de la Televisió Digital Local Pública del 
Garraf, a l’alcaldessa de l’Ajuntament i als regidors i regidores designats i comunicar-
ho al Departament de Comunicació Municipal.” 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per 15 vots a favor (4 d’UC-11 RCAT, 2 
ERC-AM, 1 d’ICV-E2 del PSC, 2 de CIU, 2 del PP, 2 de Cubelles Si es pot i 1 
Cubellencs-FIC) 1 vot d’abstenció (1 de Guanyem,) i cap vot en contra.  
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32.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DESIGNACIÓ D’UN MEMBRE 
REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT EN L’AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT 
ECONÒMIC DEL GARRAF ( NODE) 
 
Atès que el Ple de la Corporació, reunit en sessió extraordinària el 13 d’abril de 1999, 
ha aprovat definitivament la constitució del Consorci de Turisme del Garraf, així com 
els seus estatuts reguladors; 
 
Atès que el Consell Plenari de l’Agència desenvolupament Econòmic del Garraf reunit 
en sessió extraordinària el 22 d’octubre de 2014 va aprovar la modificació dels estatuts 
socials, els quals al seu article 2 regula el canvi de denominació. 
 
Atès que d’acord amb l’article 1 dels esmentats estatuts correspon a aquest 
Ajuntament un representant en el seu si;  
 
Vist que, com a conseqüència de l’acord adoptat pel Ple municipal el 13 de juny de 
2015  de nomenament de l’Alcaldia a favor de la Sra. Rosa M. Fonoll i Ventura de 
conformitat amb allò que disposa  l’article 196 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de 
juny, del règim electoral general, s’ha procedit a la renovació de la Corporació, i 
s’escau procedir al nomenament dels representants i les representants municipals en 
els òrgans col·legiats de les entitats supramunicipals de les quals el municipi de 
Cubelles forma part, en compliment d’allò que disposa l’article 38.c) del Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial 
decret 2568/1986, de 28 de novembre; 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, 
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
Primer. Designar com a representant d’aquest municipi en l’Agència de 
Desenvolupament Econòmic del Garraf (NODE) el Sr. Narcís Pineda i Oliva                                
regidor municipal i el Sr. Raül Mudarra Carmona en qualitat de suplent. 
 
Segon. Notificar-ho al regidor/a afectat/da i a l’Agència de Desenvolupament 
Econòmic del Garraf (NODE) i comunicar-ho a la Regidoria de Turisme, Comerç i 
Fires. 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per 7 vots a favor (4 d’UC-11 RCAT, 2 
ERC-AM, 1 d’ICV-E) 9 abstencions (2 del PSC, 2 de CIU, 2 del PP, 2 de Cubelles Si 
es pot,1 de Guanyem,1 Cubellencs-FIC) i cap vot en contra. 
 
No havent-hi més assumptes per fer constar, l’ Alcaldessa presidenta aixeca la sessió, 
quan són les  15:10  hores;  


