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EXTRACTE DE L’ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 15 DE 
DESEMBRE 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 15 de desembre de 2015, a les 18:35 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: 

 
- 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. Raül 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 Écija Albalate, regidor del Partit dels Socialistes de Catalunya-
Candidatura de Progrés. 
 
- Sr. Albert Tribó Ramírez, regidor de l’Agrupació d’Electors Cubelles Sí Es 
Pot/Cubelles Sí Se Puede.  
 
- Sra. Sara Di Stefano Bosch, regidora de l’Agrupació d’Electors Cubelles Sí Es 
Pot/Cubelles Sí Se Puede. 
 
- Sra. Noemí Boza Cano, regidora del Partit Popular. 
 
- Sr. José Ramón Palomo Nogales, regidor 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. 
 
Actua com a secretària la Sra. Carme López-Feliu i Font, secretària general de la 
corporació  
 
Hi assisteix també la Sra. Rosa M. Almirall i Domènech, interventora de la corporació. 
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ORDRE DEL DIA 
 
I. APROVACIÓ D’ACTES 
 
1.1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA  

DE 20 D’OCTUBRE DE 2015 

 

La Sra. Di Stefano, en relació a la seva intervenció de la pàgina 2 de l’acta, demana 

treure la paraula “més”. Afegeix que a la pàgina 57 de l’acta, s’hauria de fer una 

rectificació i que on diu: “diu que s’abstindrà perquè treballa a Renfe” digui : ”diu que 

s’abstindrà perquè treballa a l’estació.” 

 

El Sr. Tribó demana que a la seva intervenció de la pàgina 42 s’afegeixi que la moció 

és una còpia de la de 18 de maig de 2015, que tenia per títol “Per l’abolició de 

l’esclavitud i la precarietat laboral”. 

 

Es sotmet  a votació l’acta, amb les esmenes incorporades, i s’aprova per la 

unanimitat dels membres de la corporació. 

 
1.2. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE DE LA SESSIÓ 

EXTRAORDINÀRIA DE 24 DE NOVEMBRE DE 2015 

 
Es sotmet  a votació l’acta i s’aprova per 16 vots a favor (4 d’UC-11 RCAT, 2 ERC-
AM, 1 d’ICV-E, 2 del PSC, 2 de Cubelles Sí es pot,  1 de CIU, 2 del PP, 1 de Guanyem 
i 1 Cubellencs-FIC), cap vot en contra i una abstenció del Sr. Baraza, de CIU, per no 
trobar-se present a l’esmentada sessió. 
 
II. PART INFORMATIVA 
 
 
2.- INFORMACIONS DE PRESIDÈNCIA 
 
2.1.- L’alcaldessa explica que el passat 20 de novembre els va visitar el diputat 
d’Urbanisme, Sr. Josep Ramon Mut, i que van fer una visita a la Casa Travé i al Castell 
aprofitant el lliurament, per part de la Diputació, de la proposta d’urbanització del 
Passeig Vilanova. 
 
2.2.- L’alcaldessa explica que el dia 6 de novembre van rebre la visita del diputat  
d’Esports, Sr. Josep Salom,  i que el van convidar a visitar les instal·lacions esportives 
on li van lliurar el projecte per a la pavimentació de la gespa artificial del camp de 
futbol petit. 
 
 
3.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA 
 
De conformitat amb el que estableix l’article 42 del Reglament d’Organització, 
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Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es dóna compte al Ple de 
l’adopció dels Decrets de l’Alcaldia de la legislatura 2015-2019.  
 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats. 
 
 
4.- DONAR COMPTE DELS TEMES DE PERSONAL 
 
De conformitat amb allò que disposa l’article 21.1 h) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local, i l’article 291 del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril pel qual s’aprova la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, es 
dóna compte al Ple de l’adopció dels acords en matèria de recursos humans 
 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats. 
 
 
5.- DONAR COMPTE AL PLE DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ 

DE LES ORDENANCES FISCALS PER L’EXERCICI 2016 

El Ple municipal, reunit en sessió ordinària el 20 d’octubre de 2015, va aprovar 
provisionalment la modificació de les Ordenances Fiscals per l’exercici 2016. 
 
L’esmentat acord es va sotmetre a informació pública per un termini de 30 dies hàbils, 
mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 27 
d’octubre de 2015 i al tauler d’edictes del la Corporació i  un cop finalitzat el termini          
d’ exposició pública  no consta la presentació de cap recurs i/o al·legació. 
 
Per aquests motius, es dóna compte al Ple de l’aprovació definitiva de la modificació 
de les Ordenances Fiscals per l’exercici 2016. 
 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats. 
 

6.- DONAR COMPTE DEL DECRET D´ALCALDIA 315 / 2015, DE 16 D’OCTUBRE, 

PEL QUAL ES MODIFICA EL DECRET D’ALCALDIA NUM. 146/2015, DE 9 DE 

JULIOL, QUE RESOL APROVAR, ENTRE D’ALTRES, 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 DE 

LES REGIDORES DE LES MATEIXES 

 

Es dóna compte al Ple que l’alcaldessa ha emès en data 16 d’octubre de 2015 el 
següent:  
 
“DECRET D’ALCALDIA NÚM.   315 /2015         

Atès el Decret de l’Alcaldia núm. 146/2015, de 9 de juliol, que resol aprovar 
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;  
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Atès que en aplicació de l’esmentat Decret s’ha considerat necessària la incorporació 
d’unes determinades modificacions  a fi i efecte de millorar la gestió municipal; 
 
Atès que aquesta Alcaldia pot delegar l’exercici de les seves atribucions sempre i quan 
no es trobin dins dels supòsits previstos a l’article 13.2 de la Llei reguladora del règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i 21.3 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; 
 
En ús de les atribucions que legalment tinc conferides, 
 
HE RESOLT: 
 
Primer.- Modificar el Primer acord del Decret d’Alcaldia núm. 146/2015, de 9 de juliol, 
en els aspectes següents: 
 
1. Es modifica en el sentit d’incloure en la REGIDORIA DE MEDI AMBIENT I SALUT, 
a favor del regidor SR. JOSEP MARIA HUGUÉ I OLIVA, la facultat delegada següent: 
 
- Cens d’animals de companyia.  
 
2. Es modifica en el sentit d’aprovar l’exclusió en l’especificació de les facultats de 
delegació d’atribucions de gestió i resolució en la REGIDORIA D’EDUCACIÓ, 
INFÀNCIA I JOVENTUT, a favor de la SRA. ESTER PÉREZ I MASSANA, del punt:  
 
-7. Ensenyament del català. 
 
I aprovar la seva inclusió dins la REGIDORIA DE CULTURA, a  favor de la SRA. 
ESTER PÉREZ I MASSANA 
 
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 afectats, i tindran caràcter indefinit, 
sense perjudici de la potestat d’advocació d’aquesta Alcaldia. 
 
Quart.- Notificar aquesta resolució als regidors afectats, 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. 
 
Cinquè.- Comunicar-ho als diferents serveis i departaments administratius de la 
Corporació. 
 
Sisè.- Publicar-ho al BOP, al tauler d’anuncis i al Butlletí d’informació municipal.  
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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. 
 

7.- DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ EMÈS EN 

COMPLIMENT DE L’ARTICLE 218 DEL REIAL DECRET LEGISLATIU 2/2004 DE 5 

DE MARÇ  

 

En compliment de l’article  218 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que 
aprovà el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals en la redacció 
donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de 
l’Administració Local, s’eleven a Ple els Informes d’Intervenció núm. 54/15 de 20/11/15 
i 57/15 de 9/12/15, essent els acords adoptats en contra els reparaments efectuats i 
les anomalies detectades els/les següents: 

 
INFORME 54/15 
 

OCTUBRE: 
 
 

DF DA  REPARAMENT (OBJECCIÓ) 

763 Acord Plenari 17/3/15,                         
Decret Alcaldia 320/15  així com 
ordenació de pagament de la nòmina 
malgrat l'existència dels reparaments 
en quan a valors inclosos en la nòmina 
relativa al mes de setembre 

NOMINA OCTUBRE. Reparaments respecte: Complement 
productivitat policia local (consta informe RH CP 2-2015 que indica 
que cal revisar i modificar criteris donat que es premia allò que són 
tasques pròpies de la policia); Complements de productivitat 
específics no regularitzats - inclosos en DF 592/10 (es va emetre 
Diligència conjunta de Secretaria-Intervenció 1/2013); Pagament 
d'hores extraordinàries quan no consta acreditada realització de 
jornada ampliada per part de policia des de LPGE 2012; Manca 
d'establiment per Ple segons Informe de RH de criteris de 
productivitat de nocturnitat i assistència policia local; Canvis en el 
detall de retribucions respecte al personal de la policia que pertanyia 
a C2 no calculats correctament; Contractació personal sense procés 
selectiu substitut Directora Radio per ILT i Tècnic aux. comunicació. 

775 DA 349/2015, de 28 d'octubre REPARAMENT segons informe conjunt de Secretaria-Intervenció 
7/2015. Reconeixement extrajudicial de crèdits d'octubre de 2015, 
relació de factures núm. 52/2015 aprovat per Junta de Govern Local 
de 28/10/15. L'import total de la relació és de 412.131,83€. 

 

SETEMBRE: 
 

DF DA  REPARAMENT (OBJECCIÓ) 

661 DA 243/2015, de 4 de setembre 
(notificat el 10/10/2015) 

Encavalcament de contractes menors (article conculcat: 23.3 del 
TRLCSP) pel lloguer de carpes per la Festa de la Verema 

666 DA 244/2015, de 4 de setembre 
(notificat el 10/10/2015) 

Encavalcament de contractes menors (article conculcat: 23.3 del 
TRLCSP) pel subministrament de copes per la Festa de la Verema 

INFORME 58/15 
 

NOVEMBRE  
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Acords adoptats malgrat els reparaments efectuats per la Intervenció: 
 

 
DF 

DA  REPARAMENT (OBJECCIÓ) 

736 DA 420/2015, de 26 de novembre Per incompliment del termini de justificació de la subvenció recollit en 
l'article 19.11 de l'Ordenança General de Subvencions  

813 DA 417/2015, de 27 de novembre 

Per cavalcament de contracte, incomplint normativa contractual i per 
manca de pressupostos d'acord amb allò previst en les Bases 
d'Execució del Pressupost en relació al contracte menor de 
subministrament i instal·lació de la carrossa del reis 

820 DA 409/2015, de 24 de  novembre 
Reparament per manca de requisits essencials en la tramitació de 
l'expedient. 

834 

Acord Plenari 17/3/15,                         
Decret Alcaldia 385 , 394 i 395/15  així 
com ordenació de pagament de la 
nòmina malgrat l'existència dels 
reparaments en quan a valors inclosos 
en la nòmina relativa al mes de 
setembre 

NOMINA NOVEMBRE. Reparaments respecte: Complement 
productivitat policia local (consta informe RH CP 2-2015 que indica que 
cal revisar i modificar criteris donat que es premia allò que són tasques 
pròpies de la policia); Complements de productivitat específics no 
regularitzats - inclosos en DF 592/10 (es va emetre Diligència conjunta 
de Secretaria-Intervenció 1/2013); Pagament d'hores extraordinàries 
quan no consta acreditada realització de jornada ampliada per part de 
policia des de LPGE 2012; Manca d'establiment per Ple segons 
Informe de RH de criteris de productivitat de nocturnitat i assistència 
policia local, així com dijous tarda; Canvis en el detall de retribucions 
respecte al personal de la policia que pertanyia a C2 no calculats 
correctament. 

 
Anomalies detectades en matèria d’ingressos: 

 

N DATA ACTE/DOCUMENTACIÓ MOTIU DE L'ANOMALIA D'INGRESSOS 

1 30-11-15 Gestió preus públics Benestar social Cobrament de preus públics no aprovats degudament en relació al 
dinar de la gent gran i a les activitats que s'ofereixen a la gent gran  

 
 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats. 
 
 
III. PART RESOLUTIVA 
 
ALCALDIA/PRESIDÈNCIA  
 
8.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS 
DEL CONSORCI “COLLS I MIRALPEIX-COSTA DEL GARRAF” 
 
Atès que en data 28 de novembre de 2014 el president del Consorci remet certificat 
dels acords adoptat al Ple del Consell Rector del Consorci Sanitari del Garraf en 
relació a l’adaptació dels seus estatuts a les modificacions introduïdes per la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local 
(LRSAL); modificacions que a continuació es detallen: 
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1. A l’article 1, apartat f), s’adapta a la terminologia actual els noms dels 
Departaments de la Generalitat membres del consorci:  Departament 
d’Agricultura, Alimentació i Medi natural, i Departament de Territori i 
Sostenibilitat.   
 

S’afegeixen els punts 2 i 3, que permeten la integració al Consorci d’altres 
Administracions Públiques que persegueixin finalitat d’interès generals 
concurrents amb els propis de les entitats consorciades (1.2), i que es puguin 
incorporar entitats privades sense ànim de lucre que mostrin interès concurrent a 
les finalitats del consorci (1.3.) 

 

2. Es modifica la seu social, a l’article 2.2, i s’afegeix un apartat 3 (als Estatuts 
aprovats pel Consell Rector figura com apartat 2.4), que faculta al consell Plenari 
a traslladar, previ acord, la seu social dins l’àmbit territorial del consorci, així com 
crear i suprimir delegacions. 
 

3. A l’article 3 s’afegeixen els apartats 3 i 4 que concreten, respectivament, el règim 
jurídic del consorci i l’adscripció a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en 
compliment de l’establert a la LRSAL. 

 

4. Es substitueix, com a òrgan de govern, administració i participació del consorci a 
la “Gerència” per la “Direcció Tècnica” (article 7d). 

 

5. Com a membre del Consell Rector s’afegeix la referència als dos representants 
de l’Ajuntament de Cubelles (article 8.1. a). 

 

A l’apartat b) de l’article 8, s’adapta la terminologia dels Departaments de la 
Generalitat a l’actual. 
 

A l’apartat 8.2 a) es substitueix la referència a la Gerència per la Direcció 
tècnica. 
 

6. L’article 9 concreta que els llocs de treballa de Secretaria, Intervenció i 
Tresoreria, hauran de ser ocupats per personal d’habilitació nacional. 
 

7. A l’article 10 es concreta que el President del Consorci serà designat pel 
Consell Rector, d’entre els seus membres. 
 

8. Es modifica l’article 12, per tal de regular la figura de la Direcció tècnica del 
consorci. 
 

9. Es regula la composició i funcions del Comitè Executiu Tècnic a l’article 14, de 
tal manera que els articles següents de l’Estatut passen a tenir els números 
consecutius següents. 
 

10. L’article 15 (abans article 14), recull un nou apartat 6 en el que es determina 
que la presa d’acords pel Consell Rector es farà en base a una votació 
ponderada i es concreta el nombre de vots de cada membre. 
 

11. A l’article 17 (abans 16), en compliment de la LRSAL, es preveu que el nou 
personal haurà de provenir exclusivament de la reassignació de llocs de treball 
d’alguna de les administracions membres.  El seu règim jurídic i retributiu serà 
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el de l’administració d’adscripció, és a dir, el de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú. 
 

12. A l’article 18, en aplicació de la LRSAL, es preveu que el règim pressupostari i 
control de comptes del consorci seran els de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú )administració d’adscripció) 
 

13. A l’article 24 “separació de membres”, manté el mateix redactat original 
(figurava abans a l’article 22), malgrat que segons el previst a la Llei 15/2014 
els Consorcis han d’adaptar els seus estatus i recollir les determinacions que 
s’hi indiquen en el termini màxim de 6 mesos des de l’entrada en vigor de la 
llei, recollint la regulació concreta de les causes i el procediment per a l’exercici 
del dret de separació, els efectes de l’exercici de dit dret i la forma de liquidació 
de l’ens.  
 

Això no obstant, s’incorpora una Disposició Addicional única als Estatuts a 
través de la qual es realitza una remissió legal al que disposa la Secció segona 
del Capítol segon de la Llei 15/2014; aquesta secció comprèn els articles 12 a 
15, ambdós inclosos. 
. 

14. S’ha afegit una disposició Transitòria única relativa a l’aplicació de la LRJPAC i 
el ROF (RD 2568/1986, de 28 de novembre), per al funcionament dels òrgans 
del consorci en tant no sigui aprovada la seva reglamentació interna. 
 

Atès que examinades les modificacions dels estatuts proposades, les mateixes 
s’ajusten al que disposa la Llei 27/2013, de 27 de desembre de racionalització i 
sostenibilitat de l´Administració Local el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, el 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, la Llei 26/2010, 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, i la resta de disposicions legals aplicables als 
consorcis. 
 

Atès que l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu 
que la modificació dels estatuts del Consorci, amb l’acord previ del seu òrgan de 
govern, ha de ser ratificada pels ens consorciats i acordada amb les mateixes 
formalitats que per a la seva aprovació. 
 

Atès que l’article 313.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals 
preveu que els acords per aprovar i modificar els estatuts del Consorci s’han d’adoptar 
amb el vot de la majoria absoluta de membres de la corporació. 
 

Atès que l’acord de ratificació, juntament amb la modificació dels estatuts proposada 
s’ha de sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies, mitjançant anunci en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 

Vist l’informe núm. 35/2014, de 10 de desembre, emès per la Tècnica de Medi 
Ambient. 
 

Vist l’informe núm. 2/2015, de 7 de gener, emès per la secretària general amb caràcter 
accidental d’aquest Ajuntament; 
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Vist l’informe núm. 35/2015, de 16 de juny, emès per la interventora d’aquest 
Ajuntament;  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de data 9 de desembre de 2015 
 
Vista la Diligència de secretaria núm. 69/2015, de 18 de novembre, emesa per la TAE 
de Secretaria 
 

És per tot això que, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides, proposo al 
Ple de la corporació l’adopció dels següents 
 

A C O R D S  
 

Primer.- Aprovar inicialment la modificació dels Estatuts del Consorci “Colls i 
Miralpeix-Costa del Garraf, acordada pel Consell Rector del mateix reunit en sessió 
extraordinària el 28 de novembre de 2014. 
 

Segon.- Sotmetre a Informació pública el present acord, juntament amb els estatuts, 
mitjançant la publicació d´anuncis al BOP de Barcelona, al DOGC i al tauler d´edictes 
de la Corporació durant un període de 30 dies, als efectes de possible presentació 
d´al·legacions, que seran resoltes – en el seu cas – pel ple de la Corporació. 
 

En cas que no se´n presentin, l´acord d´aprovació inicial esdevindrà definitiu sense 
necessitat d´un nou acord. 
 

Tercer.-  Notificar aquest acord a les parts interessades. 
 
El Sr. Hugué explica que aquesta modificació dels estatuts es fa per a adaptar-los a la 
LRSAL i destaca que la més substancial és que el Consorci s’adscriu jurídicament a 
l’Ajuntament de Vilanova i que hi haurà uns vots ponderats depenent de la població. 
 
La Sra. Martínez comenta que l’informe d’Intervenció indica que el que s’aprova ha 
d’estar inclòs al pressupost i que al 2014 es va preveure una aportació equivalent a la 
meitat de la quota indicant a l’orgànica un import de 10.000 €; per això, demana que 
se’ls confirmi si s’ha de 10.000 o 20.000 €; afegeix que al mateix informe es diu que 
els estatuts inicials no han estat en exposició pública i vol saber si això a dia d’avui 
s’ha fet o no i en cas negatiu, com ens pot afectar. 
 
El Sr. Hugué, en relació a l’aprovació inicial dels estatuts explica que venen 
referendats per un informe de Secretaria i d’Intervenció al qual no s’hi posa cap pega i 
que l’aportació anual de l’Ajuntament de Cubelles al Consorci és de 10.000 €. 
 
L’alcaldessa dóna la paraula a la Interventora per tal d’explicar l’import de l’aportació. 
 
La interventora explica que el 2014 es va preveure l’import del mig any que 
l’Ajuntament va estar dins el Consorci, per tant, hi havia 15.000 €; que en el prorrogat 
ja es van ajustar aquests 5.000 € que ja no pertocaven i que, per tant, l’aportació al 
2015 és de 10.000 €, que és l’anual. 
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El Sr. Grau manifesta el seu acord amb aquesta adequació dels estatuts malgrat 
considera que el Consorci ha estat poc operatiu en molts temes del municipi vinculats 
a medi ambient, que li han estat tramesos. Seguidament fa un doble prec: dotar d’un 
major contingut la feina d’aquest Consorci i que el regidor, com a president del mateix,  
posi damunt la taula el tema del desmantellament de la central tèrmica, la problemàtica 
en la gestió de la protectora d’animals i la que afecta l’eix verd del riu Foix. 
 
El Sr. Hugué explica que la presidència del Consorci és rotatòria; que potser no s´ha 
sabut aprofitar, a nivell comarcal, l’eina que pot suposar aquest ens a l’hora de fer 
política mediambiental i que, per altra banda, en una situació de crisi econòmica s’està 
reflexionant des del Consorci cap a on ha d’anar i potser mirar de buscar-li el seu lloc 
en algun ens supramunicipal però sense perdre la seva essència de protecció del 
litoral o la desembocadura del riu Foix, el parc d’Olèrdola i del Garraf. Quant a la 
central tèrmica considera que és un tema de municipi i que s’ha tornat a demanar 
reunió amb Endesa per a que els expliquin com està la situació i quins seran els 
temps. Pel que fa al centre d’animals, diu que no sap fins a quin punt va lligat amb la 
tasca del Consorci però que s’està intentant resoldre el tema des del govern i que de 
cara a l’any vinent es dotarà pressupostàriament. 
 

Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per 16 vots a favor (4 d’UC-11 RCAT, 2 
ERC-AM, 1 d’ICV-E, 2 del PSC, 2 de Cubelles Sí es pot,  2 de CIU, 2 del PP i 1 de 
Guanyem), cap vot en contra i 1 abstenció de Cubellencs-FIC. 
 
 
REGIDODIA D’HISENDA LOCAL 
 
9.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CALENDARI FISCAL QUE HA DE REGIR EN 
L’EXERCICI 2016 
 
Atesa la necessitat d’aprovar el calendari fiscal per a la recaptació tributària de l’any 
2016, fent la diferenciació entre tributs delegats i no delegats, donat que no han estat 
delegats la totalitat dels tributs que es meriten periòdicament. 
 
Vista la Guia del contribuent elaborada per l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona.  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de data 9 de desembre de 2015 
 
Atesa la delegació de competències d’acord amb els decrets núm. 113/2015 de 3 de 
juliol i 146/2015 de 9 de juliol, dictats per l’alcaldia, proposo al Ple l’adopció dels 
següents: 
 

 
ACORDS 

 
Primer.- Aprovar el calendari fiscal que ha de regir en l’exercici 2016 en quan a 
tributs delegats a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona 
establint els terminis de pagament en període voluntari de la forma següent: 

 



Exp. 1.2.1.1_2015_16 
 

Legislatura 2015-2019 
 

 

11 
 

A) EL TERMINI D’INGRÉS  
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1. IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 
 
IBI CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS 
 
Període voluntari. De l’1 d’abril al 2 de juny 
 
IBI NATURALESA URBANA REBUTS DOMICILIATS 
 
1r termini  (25%)  02 de maig 
2n termini (25%)  01 de juliol  
3r termini  (25%)  03 d’octubre 
4t termini  (25%)  01 de desembre 
 
IBI NATURALESA URBANA REBUTS NO DOMICILIATS 
 
1r termini pagament (50%).- Període voluntari.   Del 3 De maig al 5 de juliol. 
 
        
2n pagament (50%).- Període voluntari.       (*) Del 5 d’agost al 5 d’octubre. 
(*) El pagament d’aquesta fracció podrà realitzar-se a partir del 3/5/2016. 
 
IBI NATURALESA RÚSTICA 
 
Període voluntari. Del 3 de juny al 4 d’agost. 
 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2. IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ 
MECÀNICA 
 
Període voluntari. Del 5 de febrer al 5 d’abril 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5 IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 
 
Període voluntari. Del 3 d’octubre al 5 de desembre. 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10. TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL 
 
Període voluntari. Del 3 de juny al 4 d’agost. 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11. TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES 
 
Període voluntari. Del 3 de juny al 4 d’agost. 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19 .TAXA PER LES ENTRADES DE VEHICLES A 
TRAVÉS DE LES VORERES I LES RESERVES DE VIA PUBLICA PER A 
APARCAMENT, CARREGA I DESCARREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL 
MENA (GUALS) 



Exp. 1.2.1.1_2015_16 
 

Legislatura 2015-2019 
 

 

12 
 

 Període voluntari. Del 3 de juny al 4 d’agost. 
 
B) LES MODALITATS, LLOCS, DIES I HORES D’INGRÉS 
D’acord amb la Guia del contribuent sobre els impostos que gestiona l’Organisme de 
Gestió Tributària (ORGT) per delegació de l’Ajuntament. 
  
C) L’advertència de que transcorregut el termini d’ingrés, els deutes seran exigits per 
la via de constrenyiment i meritaran el recàrrec de constrenyiment i, en el seu cas, les 
costes que es produeixin. 
 
Segon.- Aprovar el calendari fiscal que ha de regir en l’exercici 2016 en quan a tributs 
no delegats establint els terminis de pagament en període voluntari de la forma 
següent: 
 
A) EL TERMINI D’INGRÉS  
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15 TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES 
DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D’US 
PUBLIC I INDUSTRIES DEL CARRER I AMBULANTS I RODATGES 
CINEMATOGRÀFICS  (MERCAT) 
 
 
REBUTS DOMICILIATS .  Es podrà sol·licitar fins el 4 de març. 
 
1r termini  (25%)  06 de maig 
2n termini (25%)  01 de juliol  
3r termini  (25%)  07 d’octubre 
4t termini  (25%)  02 de desembre 
REBUTS NO DOMICILIATS: 
 
1r termini pagament (50%).- Període voluntari.   De l’1 d’abril al 3 de juny. 
        
2n pagament (50%).- Període voluntari.              (*) De l’1 de juliol al 2 de setembre. 
(*) El pagament d’aquesta fracció podrà realitzar-se a partir del 01/04/2016. 
 
 
B) LES MODALITATS D’INGRÉS 

 
A qualsevol agència de l’entitat col·laboradora 
 

Banc Sabadell   
Núm. de compte: 0081-1620-35-0001050215 
Codi IBAN:   ES31 0081 1620 35 000105 0215 
 

 
C) ELS LLOCS, DIES I HORES D’INGRÉS 
 
A qualsevol de les agències de l’entitat col·laboradora, en horari bancari d’obertura al 
públic. 
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D) L’advertència de que transcorregut el termini d’ingrés, els deutes seran exigits per 
la via de constrenyiment i meritaran el recàrrec de constrenyiment i, en el seu cas, les 
costes que es produeixin. 
 
Tercer.- Publicar l’EDICTE d’aprovació del calendari fiscal al Butlletí Oficial de la 
Província i exposar-lo al taulell d’anuncis de la Corporació. 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per unanimitat dels membres de la 
corporació. 
 
 
REGIDORIA DE RECURSOS HUMANS 
 
10.- RATIFICACIÓ PER PART DEL PLE MUNICIPAL DE L’ACORD DE LA MESA 
NEGOCIADORA DE MATÈRIES COMUNES SOBRE ESTABLIMENT DE PERMÍS 
PER ASSUMPTES PARTICULARS PER ANTIGUITAT I DIES ADDICIONALS DE 
VACANCES PER ANTIGUITAT 
 
Vist el Decret de l’Alcaldia núm. 113/2015, de 3 de juliol, pel qual s’aprova la 
creació de les diferents àrees municipals i delegacions genèriques a favor dels 
diferents regidors i regidores de la Corporació i vist el Decret d’Alcaldia núm. 
146/2015, de 9 de juliol, pel qual s’efectuen delegacions específiques d’atribucions 
de gestió i resolució a favor de les diferents regidories. 
 
Atès que el dia 12 de setembre es va publicar en el Butlletí Oficial de l’Estat el Reial 
Decret – Llei 10/2015 d’11 de setembre, pel que es concedeixen crèdits 
extraordinaris i suplements de crèdits en el pressupost de l’Estat i s’adopten 
altres mesures en matèria d’ocupació pública i d’estímul a l’economia, que va 
entrar en vigor el mateix dia de publicació. Norma que regula la possibilitat d’establir 
per al personal tant en règim funcionari com en règim laboral de l’Ajuntament de 
Cubelles un permís de dies addicionals d’assumptes propis per antiguitat i dies 
addicionals de vacances per antiguitat. 
 
Atès que els dies 10 i 26 de novembre d’enguany s’han negociat les matèries 
referides en el paràgraf anterior en Mesa de negociació de matèries comunes entre 
la representació de l’Ajuntament i la representació del personal (UGT; CCOO; 
CSC,SFP,CGT) segons consta en les respectives actes, i es va arribar al següent 
acord: 
 
 
Dies addicionals per assumptes propis en funció de l’antiguitat: Efectes des de 
l’any 2015. 
 
Establiment de dos dies addicionals de permís per assumptes particulars en complir 
el sisè trienni, incrementant-se en un dia addicional per a cada trienni que es 
compleixi a  partir del vuitè. 
 
De manera extraordinària el gaudiment dels dies d’assumptes particulars en funció 
de l’antiguitat a que el personal tingui dret en 2015 es podran realitzar fins al dia 31 
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de març de 2016. 
Vacances per antiguitat 
 
 

Efectes des de l’any 2016 
 

 

ANTIGUITAT DIES ADDICIONALS 
DE VACANCES 

1 trienni 1 dia 

2 triennis 2 dies 

10 anys 3 dies 

15 anys 4 dies 

 
 
Opcions horàries: 
 

Es deixa sense efectes l’opció 2 de l’acord d’ampliació d’horari assolit  en 
2013 (mesa paritària de 3 de juny de 2013) “15 minuts a descomptar del temps 
d’esmorzar i 15 minuts en temps efectiu de treball.” 
 
Tot el personal tindrà  30 minuts per esmorzar. 
 
Tot el personal realitzarà 30 minuts en temps efectiu de treball. 
 
Atès que en la negociació dels acords respectius s’han respectat en tot moment els 
principis de legalitat, cobertura pressupostària, obligatorietat, bona fe negociadora, 
publicitat i transparència, segons disposa allò previst a l’article 33 de l’EBEP (Reial 
Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic). 
 
Atès que els textos acordats per ambdues parts compten amb els requisits que 
reflecteix l’article 38 de l’ EBEP sobre legitimació per a la negociació i matèries 
d’àmbit competencial. 
 
Vist l’informe del departament de Recursos Humans número RRHH.D.11-2015. 
 
Vist allò que diu el Reial Decret 1040/1981, de 22 de maig, que regula el 
Registre i dipòsit dels convenis col·lectius de treball. 
 
Vist allò que diu l’article 90.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors. 
 
Vist allò que diu l’article 38.6 de l’EBEP. 



Exp. 1.2.1.1_2015_16 
 

Legislatura 2015-2019 
 

 

15 
 

 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de data 9 de desembre de 2015; 
 
Vist allò que diu l’article 22.2 q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local. 
 
Per tot això, proposo al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Ratificar l’Acord de Mesa Negociadora de matèries comunes els dies 10 i 26 
de novembre, assolit entre l’Ajuntament de Cubelles i els sindicats més 
representatius en l’àmbit tant del personal funcionari com del personal laboral (CSC; 
SFP; CCOO; CGT; UGT),  segons el següent tenor literal: 
 
Dies addicionals per assumptes propis en funció de l’antiguitat: Efectes des de 
l’any 2015. 
 
Establiment de dos dies addicionals de permís per assumptes particulars en complir 
el sisè trienni, incrementant-se en un dia addicional per a cada trienni que es 
compleixi a  partir del vuitè. 
 
De manera extraordinària el gaudiment dels dies d’assumptes particulars en funció 
de l’antiguitat a que el personal tingui dret en 2015 es podran realitzar fins al dia 31 
de març de 2016. 
 
Vacances per antiguitat 
 
Efectes des de l’any 2016 
 
 

ANTIGUITAT DIES ADDICIONALS 
DE VACANCES 

1 trienni 1 dia 

2 triennis 2 dies 

10 anys 3 dies 

15 anys 4 dies 

 
 
 
Opcions horàries: 
 

Es deixa sense efectes l’opció 2 de l’acord d’ampliació d’horari assolit  en 
2013 (mesa paritària de 3 de juny de 2013) “15 minuts a descomptar del temps 
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d’esmorzar i 15 minuts en temps efectiu de treball.” 
 
Tot el personal tindrà  30 minuts per esmorzar. 
Tot el personal realitzarà 30 minuts en temps efectiu de treball. 
 
El present acord, en coherència amb el conveni col·lectiu i el pacte de condicions 
vigents : 
 

- Serà d’aplicació a tot el personal amb relació jurídic laboral i jurídic administrativa que 
prestin serveis a l’Ajuntament de Cubelles, a excepció d’aquell personal que 
desenvolupi funcions d’alta direcció, personal eventual, i el personal amb contracte 
de formació en col·laboració amb altres entitats. 
 

- Atès el caràcter i la circumscripció de les competències de l’Ajuntament de Cubelles, 
l’àmbit territorial és el del municipi de Cubelles, allà on estiguin ubicades les 
seves unitats administratives. 
 

- L’àmbit temporal serà, segons els acords assolits en mesa negociadora de matèries 
comunes: Pel que fa als assumptes propis en funció d’antiguitat : 2015; pel que fa 
a vacances en funció d’antiguitat: 2016. Que es consideraran prorrogats tàcitament 
per períodes anuals en cas que no hi hagi denúncia per cap de les parts que 
s’haurà d’efectuar un mes abans de la finalització de la seva vigència per escrit i 
constància fefaent a l’altra part. En el supòsit de denúncia aquest Acord serà vigent 
mentre no es negociï un de nou. 
 
Segon.- Disposar la realització de tots aquells tràmits que siguin necessaris per al 
seu registre, dipòsit i publicació al davant del Departament de Treball de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord als sindicats més representatius en l’àmbit de 
l’Ajuntament de Cubelles (UGT; CCOO; CSC;SFP; CGT), al Departament de Treball 
de la Generalitat de Catalunya, així com a la Secretaria i la Intervenció, i departament 
de Recursos Humans, perquè en tinguin coneixement i  als efectes oportuns. 
 
Quart.- Disposar la seva publicació en la Intranet corporativa. 
 
La Sra. Martínez diu que el treballador ha de tenir les millors condicions perquè 
aquestes es veuen revertides en el seu rendiment però considera que cal valorar la 
repercussió econòmica per a la pròpia Administració i el servei al ciutadà i que els ha 
sobtat que el govern no ho hagi quantificat abans de negociar o arribar a aquest acord; 
diu que això els ajudaria també a l’hora de votar sobre el punt i que per aquest motiu 
no podran votar-hi a favor.  
 
El Sr. Pérez diu que respectaran l’acord entre el govern i els representants dels 
treballadors i treballadores als quals felicita perquè han fet un gran acord que millora 
en dies sense reportar a l’Ajuntament un gran cost. 
 
La Sra. Boza diu que el PP s’hi abstindrà per falta d’informació a la Comissió 
Informativa i perquè des del seu partit estan més interessats en els ciutadans; 
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consideren que el personal treballa en benefici dels ciutadans, que cada cosa que fan 
té una conseqüència en el benestar del municipi i que el govern ha pres una decisió 
que no ha estat profundament valorada, quant a la repercussió que tindrà en el 
ciutadà. 
 
El Sr. Écija proposa deixar el punt sobre la taula i explica que ell forma part de la 
mesa negociadora com a representant de l’oposició. Exposa que després del Decret 
10/2015 l’Estat dóna l’últim dia d’assumptes propis que faltava recuperar i els 
Ajuntaments podran negociar més dies de vacances i d’assumptes propis però que  
això, en aquest Ajuntament, en comptes de ser una negociació ha estat una concessió 
des del minut 1 i considera que aquests dies s’haurien de negociar en el marc del 
conveni. Afegeix que es fan uns reparaments en les nòmines que són greus i que en 
algun moment s’haurà de negociar per a que això es deixi de donar però sense que 
cap treballador perdi poder adquisitiu. Comenta que també està pendent el tema de la 
catalogació i que hi han tres col·lectius que fan hores extres i que si tenen més dies de 
vacances hauran de fer més hores extres per a cobrir el servei, cosa que afectarà, diu, 
al pressupost. Diu que tots aquests temes no s’han treballat a la mesa de negociació i 
que estan per resoldre. 
 
El Sr. Tribó diu que en aquest Ajuntament s’estan consumint un 25% més dels 
recursos del pressupost en despeses de personal que la mitjana de Catalunya. 
Considera que el més idoni seria esperar el resultat de l’auditoria per a poder prendre 
una decisió amb fonament i saber el cost d’aquest acord; que l’ideal seria que a més 
vacances es procurés augmentar la productivitat dels treballadors. Conclou dient que 
ells sempre estan a favor dels treballadors i que per això hi votaran a favor malgrat 
l’ideal, diu, seria deixar-ho sobre la taula. 
 
El Sr. Macià considera que la negociació està ben feta, que suposa un cost en dies 
però no un cost econòmic i que no per fer més hores es treballa més ni millor; que als 
països nòrdics es treballa 6 hores per dia i aquí es fan 37,5 hores a la setmana. 
Continua explicant que abans els treballadors tenien 25 dies de vacances i ara en 
tenen 22 i només podran arribar als 25 dies després de 10 anys de servei. Quant als 
dies d’assumptes propis, explica que s’ha retornat als treballadors el que toca per Llei, 
que són dos dies, i recorda que aquests dies es diuen “moscosos” en referència a un 
ministre socialista que es deia Javier Moscoso, que com que no podia augmentar el 
salari dels funcionaris els ho va pagar en hores; que al 2012, els funcionaris, a més 
d’estar congelats, se’ls van treure més dies, però que aleshores a ningú li va 
preocupar el benefici econòmic que s’havia tingut als ens públics. Afegeix que en 
aquest país els funcionaris sempre estan al punt de mira, que quan eren èpoques de 
vaques grasses  es deia que el funcionari era un desgraciat que cobrava 1000 € i 
escaig mentre hi havia gent que cobrava molts diners posant maons i que quan tot 
això se’n va anar en orris van passar a ser uns privilegiats. Continua exposant que els 
treballadors han renunciat als dies addicionals del 2015 i que els del 2016 es podran 
demanar fins el 31 de març, tres mesos més tard de l’habitual, precisament per a no 
col·lapsar els serveis. Comenta que els quadrants hi són per a que no quedin serveis 
desatesos com ha passat aquest any en algun cas i que no és culpa d’aquest govern.  
 
El Sr. Macià, en relació al conveni, diu que s’ha de negociar  i que ara simplement 
s’ha fet aquesta mesa degut a aquesta nova legislació però que tenen pendent tant el 
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conveni com la catalogació, que són temes que ja venen de lluny, que també hi eren 
amb l’alcaldessa socialista que hi va haver durant quatre anys i que ara tothom té 
pressa per reclamar al nou govern, que només porta quatre mesos hàbils. Continua 
dient que el mateix passa amb els reparaments de les nòmines, que venen per les 
hores extres degudes a una manca de personal i que hi ha hagut regidors que ara es 
queixen d’aquests reparaments i que quan han estat al govern han posat complements 
de 1.000 € a algun treballador, cosa que també és un reparament. Finalment diu que 
aquí simplement s’estan restituint drets que s’havien tret als funcionaris a canvi de res. 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Grau 
 
La Sra. Cuadra diu que CIU hi votarà a favor perquè es tracta d’un acord entre el 
govern i la Paritària. Manifesta que ella és funcionària i que considera que té sort de 
tenir una feina tot i les retallades que ha patit. Comenta que les retallades han vingut 
arran d’una època de crisi i s’ha hagut de retallar d’on s’ha pogut. Considera que 
augmentar els dies d’assumptes propis tampoc està massa fora de Llei i diu que si el 
departament de Cultura tanca és perquè hi ha un gran volum de feina a l’estiu i no es 
paguen les hores extres, per la qual cosa aquestes s’han de recuperar tancant al mes 
de setembre que és quan tampoc hi ha un volum extra de feina. Conclou dient que 
s’han passat per Ple nou reparaments i que, per tant, la negociació amb els 
treballadors s’ha fet bé però no tot es fa bé. 
            
En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Grau. 
 
El Sr. Écija  diu que vol matisar que hi ha un dia d’assumptes propis que es retorna 
per Llei, que era el sisè que hi havia, i que després hi ha la possibilitat de tenir-ne més 
a partir del sisè trienni; que està d’acord amb tot però que emplaça a que a cada Ple 
es posin sobre la taula els altres temes que ell comentava amb la mateixa celeritat. 
Afegeix que vol aclarir que els dies d’assumptes propis són per allò que el personal vol 
i no per anar al metge perquè per a això ja es poden agafar els dies que calgui. 
 
Es sotmet a votació deixar el punt sobre la taula i no s’aprova per 7 vots en contra 
(4 d’UC-11 RCAT, 2 ERC-AM i 1 d’ICV-E), 3 vots a favor (2 del PSC-CP i 1 de 
Cubellencs-FIC) i 7 abstencions (2 del PP, 2 de CIU, 2 de Cubelles Sí es Pot i 1 de 
Guanyem). 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per 12 vots a favor (4 d’UC-11 RCAT, 2 
ERC-AM, 1 d’ICV-E, 2 de CIU, 2 de Cubelles Sí es Pot i 1 de Guanyem), cap vot en 
contra i 5 abstencions ( 2 del PSC-CP, 2 del PP i 1 de Cubellencs-FIC). 
 
REGIDORIA D’ESPAI PÚBLIC 
 
11.- APROVACIÓ DEFINITIVA, SI S’ ESCAU, DE LA MEMÒRIA VALORADA DE 
DESAFECTACIÓ DE LA CANONADA D’AIGUA POTABLE DE FIBROCIMENT DE 
LA ZONA MAS BARÓ 
 
El Ple de l’Ajuntament, reunit en sessió ordinària de data 15 de setembre de 2015, va 
aprovar inicialment la memòria valorada “Desafectació de la canonada d’aigua potable 
de fibrociment de la zona Mas Baró”, promoguda per l’Ajuntament de Cubelles i 
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redactada per l’enginyer tècnic d’obres públiques *** en nom de SOREA, amb un 
pressupost d’execució per contracte de 73.035,92 €, IVA exclòs. 
 
En el mateix acord, el Ple va aprovar declarar la utilitat pública i la necessitat 
d’ocupació del terreny afectat per l’execució de la memòria valorada, així com aprovar 
inicialment la relació concreta i individualitzada de béns i drets de necessària ocupació 
als efectes establerts a la Llei d’Expropiació Forçosa. 
 
D’acord amb allò manifestat a la instància amb registre d’entrada núm. 2015/3744, 
presentada per *** en representació de la mercantil INMOBILIARIA CUBELLAS DOS, 
S.L., amb NIF B59433698, titular registral de la finca, el Ple va acordar, així mateix, 
acceptar la renúncia a rebre cap import en concepte d’indemnització expropiatòria que 
li pogués correspondre en relació a les afectacions de servitud de pas de canonada de 
564,70 m2, així com per l’ocupació temporal de 1.744, 29 m2 de la finca per tal de 
portar a terme el projecte d’obres 
 
Tant la memòria valorada com la relació de béns i drets aprovats inicialment han estat 
exposats públicament  per un període de trenta dies a comptar des de la publicació de 
l’anunci corresponent al BOPB, al tauler d’anuncis de la corporació, i, en el cas de la 
relació de béns i drets, també a un dels diaris de més circulació de la província. 
 
Vist el certificat de titularitat, càrregues i gravàmens respecte a la finca inclosa en la 
relació de béns i drets aprovada, emès pel Registrador de la Propietat en data 16 
d’octubre de 2015. 
 
Vist  el certificat d’al·legacions emès per la secretària general de la corporació en data 
30 de novembre de 2015. 
 
Atès que els propietaris no han informat sobre l’existència de cap precarista o llogater 
dels terrenys objecte d’ocupació. 
 
Atès que no hi ha hagut oposició a la necessitat d’ocupació dels béns o drets afectats 
per la relació de béns feta pública, ni s’han presentat al·legacions, no procedeix 
realitzar els tràmits establerts a l’article 19 del Decret de 26 de abril de 1957 pel que 
s’aprova el Reglament de la Llei d’Expropiació Forçosa, (RLEF d’ara endavant). 
 
Vist allò que determinen els articles 20,55 i 62 del RLEF en relació a l’acord de 
necessitat d’ocupació, l’acta d’ocupació de la cosa o dret expropiats i la inscripció al 
Registre de la Propietat, respectivament. 
 
Vist l’article 37 i següents del Decret 179/1998, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals (ROAS). 
 
Vist l’article 3.4 del RLEF que atribueix al Ple de l’Ajuntament la competència per 
adoptar els acords en matèria d’expropiació que tinguin caràcter de recurribles en la 
via administrativa o en la via contenciosa, així com l’article 38.1 ROAS que atribueix al 
Ple de l’Ajuntament la competència en l’aprovació dels projectes d’obres sempre que 
la seva execució comporti l’expropiació forçosa de béns i drets. 
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Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa del 9 de desembre de 2015; 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar definitivament la memòria valorada “Desafectació de la canonada 
d’aigua potable de fibrociment de la zona Mas Baró”, promoguda per l’Ajuntament de 
Cubelles i redactada per l’enginyer tècnic d’obres públiques *** en nom de SOREA, 
amb un pressupost d’execució per contracte de 73.035,92 €, IVA exclòs. 
 
Segon.- Declarar la necessitat d’ocupació del terreny afectat per l’execució de la 
memòria valorada “Desafectació de la canonada d’aigua potable de fibrociment de la 
zona Mas Baró”. 
 
Tercer.-  Aprovar definitivament la relació concreta i individualitzada dels béns i drets 
de necessària ocupació per a l’execució de la Memòria Valorada “Desafectació de la 
canonada d’aigua potable de fibrociment de la zona Mas Baró”, als efectes establerts a 
la Llei d’Expropiació Forçosa (art.15 i següents), que s’inclou a continuació: 
  
RELACIÓ DE BENS I DRETS 
 
Descripció de les afectacions: 
 
L’afectació en un únic terreny privat suposarà la constitució d’una servitud de pas de 
canonada (aqüeducte) i d’una ocupació temporal, d’acord amb la següent relació de 
superfície: 
 
Amplada objecte de servitud de pas de canonada: 1,5 metres 
Amplada objecte d’ocupació temporal:5 metres des del límit de la servitud 
Profunditat servitud de pas de canonada: 1 metres 
 
FINCA única afectada:   
Registral 442 del Registre de la Propietat 1 de Vilanova 
RUSTICA: MAS BARO, radicada en la Cuadra de Gallifa del término de Cubelles, 
compuesta de campa, viña, algarrobos y monte, de superficie once hectareas catorce 
áreas noventa y una centiáreas, equivalentes a ciento once mil cuatrocientos noventa 
y un metros cuadradados. LINDANTE: por el Sur, con ***; por el Norte, con *** por el 
Este, parte con *** y parte con ***; y por el Oeste, con ***. 
 
Titular: IMMOBILIÀRIA CUBELLAS DOS SL  
Referència Cadastral: 08073A021000090000MU Polígon 21, parcel·la 9 
Classificació del sòl: Sòl no urbanitzable 
Superfície servitud de pas de canonada: 564,7m2 
Superfície ocupació temporal: 1.744, 29m2 
Valoració Servitud de pas de canonada (aqüeducte): 847, 05 euros 
Valoració ocupació temporal: 523,29 euros 
Total afectació: 1.370,34 euros. 
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Quart.-  Procedir a realitzar l´alta a l´inventari general de béns i drets de la Corporació 
i la inscripció al Registre de  la Propietat, prèvia formalització de l’acta d’ocupació del 
terreny afectat. 
 
Cinquè.- Publicar aquest acord al BOPB, al DOGC i al tauler d’edictes de 
l’Ajuntament. 
 
Sisè.- Notificar aquest acord als propietaris del terreny afectat i comunicar-lo als 
Serveis Generals de l’Ajuntament. 
 
Setè.- Facultar a l’alcalde o alcaldessa per a l’execució d’aquests acords. 
 
El Sr. Ardila explica la proposta 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per la unanimitat dels membres de la 
corporació. 
 
 
12.- ALTRES TEMES  
 
No n’hi ha 
 
IV. PART DE CONTROL  
 
13.- MOCIONS  
 
13.1.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL CUBELLES SÍ ES POT 

RELATIVA A LA DECLARACIÓ DE CUBELLES COM A TERRITORI SOCIALMENT 

RESPONSABLE (TSR) COMPROMÈS AMB EL PROGRAMA DE L’AGENDA 21 

PER LA DEFENSA DE LA SALUT PÚBLICA, DEL MEDI AMBIENT I DE LA ZONA 

PROTEGIDA DEL DELTA DEL RIU FOIX 

 

Albert Tribó Ramírez, Portaveu del Grup Polític municipal Sí Es Pot a Cubelles a 
l’ampara del que disposa l’apartat 5 de l’article 23 del Reglament Orgànic Municipal de 
l’Ajuntament de Cubelles i l’article 97.3 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
novembre, que aprova el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, presenta per la seva discussió i aprovació la 
MOCIÓ relativa a la DECLARACIÓ DE CUBELLES COM A TERRITORI 
SOCIALMENT RESPONSABLE (TSR) COMPROMÈS AMB EL PROGRAMA DE 
L’AGENDA 21 PER LA DEFENSA DE LASALUT PÚBLICA, DEL MEDI AMBIENT I 
DE LA ZONA PROTEGIDA DEL DELTA DEL RIU FOIX , d’acord amb la següent, 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Atès que segons el Manifest de Sitges Territori Socialment Responsable (TSR) és 
aquell que tendeix a la sostenibilitat afrontant de manera proactiva els seus reptes 
econòmics, socials i mediamentals, partint de la més donerna accepció anglosaxona 
de Corporate Social Responsibility, és a dir, de la Responsabilitat social de cadascuna 
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de les seves organitzacions, desenvolupant els seus actius tangilbels i intangibles per 
la via d’estratègies col·laboratives i compromisos multilaterals, amb solucions eficients 
que creuen valor per a totes les partís i que, des d’una visió sostenible el territori, 
contribueixin al desenvolupament i la sostenibilitat mundial i miren de minorar el 
continu empitjorament dels ecosistemes dels quals depèn el nostre benestar. 
 
Atesa no nomes la gran reducció de recursos naturals d'alt valor ecològic a la 
zona del Delta sinó que ens trobem en un cas d’urgència sanitària tota vegada que el 
Delta del riu Foix és constitueix com la evidencia deis nivells de contaminació de 
l'aigua d'origen fecal i de que deis riscos microbiològics que pateix han passat a la 
cadena humana. El problema sanitari pot ser greu i les solucions no es poden dilatar 
en el temps. Cumulativament, destacar que cal fer qualsevol actuació abans de 
l’època de nidificació (vid. llistat de la pagina núm. 4) que començarà a partir del 
proper mes de març, és a dir que només queden quatre mesos i alhora son 
imminents les pluges pròpies de la tardor en que les aigües pluvials s'ajunten 
amb les residuals o fecals. 
 
Atès que la Resolució 44/228 de l'Assemblea General, de 22 de desembre de 
1989, va aprovar l'organització de la Conferencia de les Nacions Unides sobre el 
Medi ambient i el Desenvolupament, així com l'acceptació de la necessitat d'enfocar 
de forma equilibrada i integral les qüestions relatives al medi ambient i al 
desenvolupament. 
 
Atès que l'Agenda 21, aprovada l'any 1992 a la Cimera de la Terra, (celebrada a Rio 
de Janeiro per més de 178 governs) és tracta d'un programa de les Nacions Unides 
sobre el desenvolupament sostenible com a model acordat per tots els països del 
món i totes les institucions de desenvolupament, amb els Objectius de 
Desenvolupament del Mil·lenni (ODM). 
 
Atès que !'Agenda 21 es un pilar ideològic i model a seguir basat en l'assoliment 
d'objectius socials i ambientals com la sostenibilitat, ecologia, animalisme i el 
medi ambient de forma responsable. 
 
Atès que els diversos agents, incloses les corporacions municipals, han d'executar el 
Programa de !'Agenda 21 d'acord amb les diferents situacions, capacitats i prioritats 
amb plena observança de tots els principis que figuren en la Declaració de Rio sobre el 
Medi ambient i el Desenvolupament. 
 
Atès que la superfície de boscos a Catalunya és de uns 2.000.000 d’hectàrees i la de 
zones humides és només de 53.500 hectàrees. 
2 
Atès que a casa nostra les zones humides són escasses (Aiguamolls de l’Empordà) i 
que el Delta del Foix, juntament amb el Delta de l'Ebre i el Delta del Llobregat, són els 
tres únics deltes existents a Catalunya.  
Atès que les zones humides viuen diferents tipus d'animals i plantes que depenen 
exclusivament d'aquests espais per sobreviure i que la seva escassetat ha portal a 
algunes d'aquestes especies de plantes i animals al caire de l'extinció.  
Atès que al riu Foix resideixen més de trenta especies del Catàleg Nacional 
d’Espècies Amenaçades.  
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Ates que el Delta del riu té una gran importància com a refugi i zona de pas per als 
ocells en migració: 
 
• Es troba inclòs dins de la Xarxa Natura 2000 de la Unió Europea que és una 
xarxa ecològica d’àrees de conservació de la biodiversitat. (Referencia: ES5110013 
Serres del Litoral Central) 
 
• És Lloc d’importància Comunitària (LIC) UE Codi ES5110013. Per la seva 
potencial contribució a restaurar l'habitat natural, incloent els ecosistemes i la 
biodiversitat de la fauna i flora silvestres. 
 
• És Zona d'Especial Protecció pera les Aus (ZEPA) UE per que en el Foix 
resideixen algunes de les espècies vulnerables o en perill d'extinció i és una zona de 
descans per als ocells migratoris. 
 
• És Zona Especial de Conservació (ZEC) UE amb el codi 080749, superfície 
22,74 ha. Són àrees de gran interès mediambiental pera la conservació de la 
biodiversitat 
 
• Es dins d'Espais d’Interès Natural (PEIN), aprovat pel Decret 328/1992 de la 
Generalitat de Catalunya amb el nom de "El Foix". 
 
• Forma part de l'inventari de zones humides de la Generalitat de Catalunya 
amb el nom: Desembocadura del riu Foix. Codi 10.001. 701. 
 
Atès que al Delta del riu Foix són freqüents i poden nidificar les següents aus 
protegides: 
 
- Bernat pescaire (Ardea cinerea). 
- Martinet blanc (Egretta garzetta). 
- Esplugabous (Bubulcus ibis). 
- Camallarg (Himantopus himantopus). 
- Cabusset (Tachybaptus ruicollis). 
- Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus). 
- Gavina corsa (Larus audouinii) catalogada com a globalment amenaçada, és 
per tant de conservació prioritària a Europa. 
 
Atès que els ocells aquàtics que es desplacen des de l'Àfrica subsahariana fins el 
Delta del riu Foix en gran nombre s'alimenten en zones humides poc profundes, 
descansen i nien al terra o a poca alçada.  
 
Atès l'empitjorament que ha patit el nivell de contaminació de les zones humides del 
Delta del Foix, l'espai natural protegit de la desembocadura i les dunes.  
 
Atesa la associació del municipi de Cubelles a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 
Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona.  
 
Atès que fa anys que el tractament de la zona natural del Delta del Foix no compleix la 
legislació ambiental (ad exemplum: Ley 4212007, de 13 de diciembre, del Patrimonio 
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Natural y de la Biodiversidad; Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo; Directiva 92143/CEE del Consejo; Decret 328 -1992 Generalitat de 
Catalunya; Llei 6/2001, de 31 de maig, d'Ordenació Ambiental de l'Enllumenament per 
a la Protecció del Medi Nocturn (B.O.E. núm. 149, de 22-6-2001); Llei 1211985, 
d'Espais Naturals, al Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s'aprova el Pla 
d'Espais d’Interès Natural; Llei 12/2006, de 27 de juliol, de Mesures en Matèria de 
Medi Ambient i de modificació de les Lleis 3/1988 i 22/2003 relativa a la Protecció 
d'Animals, de la Llei 9/1995 de l'Accés Motoritzat al Medí Natural, Directrius per la 
Gestió deis Espais de la Xarxa Natura 2000 (GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel 
qual es designen Zones d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) i s'aprova la 
Proposta de Llocs d’Importància Comunitària (LIC), Decret 148/92, de 9 de juny, sobre 
Activitats Fotogràfiques, Científiques i Esportives que poden afectar les Especies de la 
Fauna Salvatge; el Decret 56/03 que regulen les Activitats Físic-esportives en el Medi 
Natural, i la Llei 4/2004, relativa al Procés d'Adequació de les Activitats d’Incidència 
Ambiental).  
 
Atès que hi ha una zona de pícnic, dintre de la zona protegida, així com la nombrosa 
presència diària d'usuaris, sobretot a partir de primavera, i que es celebren revetlles 
(tot i la vigilància fins les 04,00 h a instancia de SEO BirdLife només aquest any), 
festes d'aniversari, botellons, barbacoes i, en general, activitats amb un important! 
impacte mediambiental.  
 
Atesa la falta de vigilància permanent fa que els usuaris no controlin les seves 
activitats, deixant-los córrer als nens per tot l'espai protegit, també dins de les zones 
delimitades on queden sense control, trenquen branques, tiren pedres als ocells, etc.  
 
Atès que les celebracions d'aniversaris tiren petards o fan esclatar globus espantant 
els ocells, després floten dintre de l'espai protegit, els gossos de races perilloses 
deslligats, les activitats de pesca.  
 
Atès que durant els caps de setmana i tots els dies durant l'estiu la presencia d'usuaris 
és permanent, també de nit, organitzant un soroll per sobre del nivell permès, crits, 
equips de música, barbacoes.  
 
Atès que deixen restes d'aliments tant en el al terra com a les papereres, l'olor atreu 
gran nombre de gats de la zona. Alguns d'aquests gats s'han especialitzat en caçar 
ocells atacant-los diàriament, sobretot delmant les cries.  
 
Atès que l'objecte de els caps de setmana a la primavera i quasi tots els dies a l'estiu 
de nit es pot observar grups de joves organitzant botellons i actes vandàlics, trenquen 
arbres, tallen les cardes, llancen contenidors al riu i no respecten les zones 
delimitades.  
 
Atès que és costum a Sant Joan celebrar revetlles on es tiren coets i petards de gran 
potencia.  
 
Atès que l'excés d'aigua de pluja barrejada amb aigües fecals i/o residuals que no pot 
assumir l'actual estació de bombament, s'aboca al riu Foix mitjani;:ant els 
sobreeixidors. 
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Atès que l'estació de bombament és del tot insuficient i el dipòsit existent de 
poca capacitat sobreeix l'aigua fecal directament a la llera del riu Foix.  
 
Atès que, tot i l’aprovació de l'Ordenança municipal reguladora de l'ús i accés públic de 
la desembocadura del riu Foix de 07 octubre 2014, donat que (entre d'altres factors) 
ara hi ha un canal, fruit de l'erosió del riu, que connecta directament la zona on 
s'aboquen les aigües contaminades amb la part humida de l'espai natural on fan vida 
la majoria d'aus en els darrers temps la contaminació per aigües fecals i residuals s'ha 
agreujat i ja afecta la zona humida de la desembocadura del riu Foix i s’estén a 
les platges colindants.  
 
Atès que cada vegada que plou s'aboquen aigües brutes i contaminades amb 
organismes patògens i agents infecciosos a la desembocadura del riu Foix.  
 
Atès que les aigües fecals i residuals impliquen necessàriament greus riscos 
microbiològics per a les persones donat que contenen organismes com bacteris 
(salmonel·la, salmonel·la paratyphi, salmonel·la typhi, shigella, escherichia coli, vibrio 
cholerae); virus entèrics (enterovirus, rotavirus, reovirus, hepatitis A, adenovirus); 
protozoaris (balantidium coli, entamoeba histolytica, giarida lamblia) i paràsits.  
 
Atès que des de 1.981, els protozous entèrics són reconeguts com a causants de 
brots infecciosos transmesos per l'aigua. Els protozous més coneguts en la femta 
humana són: Giardia lamblia , Entamoeba histolítica i Balantidium coli. Més recen! han 
esta! aïllades ceps de Cryptosporidium.  
 
Atès que aquests organismes provoquen greus malalties a les persones: febre 
paratifoides, febre tifoidea, disenteria bacil·lar, gastroenteritis, còlera ( els bacteris); 
gastroenteritis, anomalies al cor, meningitis, paràlisis, pleurodinia, diarrees infantils, 
hepatitis infecciosa, infeccions respiratòries, conjuntivitis d'altres (virus entèrics); 
balantidiasis, amebiasis, giardiasis (protozoaris). 
 
Atès que a aquest espai s'han delimitat els accessos en alguns trams, queda un espai 
proper al mar sense delimitar on és habitual la presencia de les següents aus que 
resideixen a prop del mar: la Gavina capnegra (Larus melanocephalus), Xivitona vulgar 
(Actitis hypoleucos), Polit cantaire (Numenius phaeopus), Martinet blanc (Egretta 
garzetta), Xatrac (Sterna hirundo), Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus), 
Gavina d'Audouin (Larus audouinii) entre d'altres (tots inclosos dins del Catàleg 
Nacional d’Espècies Amenaçades ).  
 
Atès que al no haver-hi limitacions de pas són constants les invasions per par! deis 
visitants del passeig marítim, bussejadors, pescadors, banyistes, surfistes, 
embarcacions particulars i de pesca.  
Atès que hi ha visitants que extreuen mol·luscs, crustacis, etc. i que aquesta activitat 
genera un gran deteriorament, (trepitgen, remouen pedres i fons) espantant! 
constantment aquests ocells, això fa impossible la nidificació i la seva 
supervivència, causant! al mateix temps un greu deteriorament del medi i que els 
mol·luscs poden estar contaminats per la presencia d'aigües fecals.  
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Atès que resulta urgent solucionar els problemes d'inundacions per aigua de pluja del 
pas sota la via del tren del passeig Fluvial, a tocar del riu Foix.  
 
Ates que el tipus d'il·luminació existent en el Foix és: h) 3. es a dir, alta.  
Ates que en el Delta del riu Foix no s’està respectant! molts aspectes la legislació 
actual (àdhuc l'Ordenança municipal reguladora de l'ús i accés públic de la 
desembocadura del riu Foix de data 07 octubre 2014) que fa referencia a aquest 
tipus d'espais.  
 
Ates que l’Àmbit de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona elabora des del 2002-
2003 el recurs d'educació ambiental per a alumnes de secundaria, anomenat Agenda 
Escolar europea del Medi Ambient el Desenvolupament. 
 
Per aquests motius, proposem la següent,  
 
MOCIÓ  
 
1.-Declarar aquest consistori i el municipi de Cubelles com a Territori Socialment 
Responsable (TSR), compromès amb el medi ambient i amb el desenvolupament 
sostenible i amb el Programa de l'Agenda 21.  
 
2.-Declarar les empreses municipals o mixtes en que hi participi aquest consistori 
compromeses amb el medi ambient i amb el desenvolupament sostenible i amb el 
Programa de l'Agenda 21.  
 
3.-Assumir el compromís de l'Ajuntament de Cubelles perquè urgentment incorpori 
en els seus pressupostos anuals una partida per solucionar la contaminació i 
l'abocament d'aigües fecals i/o residuals.  
 
4.-Assumir el compromís de requerir fefaentment i amb caràcter urgent! a l'ACA 
perquè incorpori en els seus pressupostos una partida anual per solucionar la 
contaminació i l'abocament d'aigües fecals i/o residuals.  
 
5.-Assumir el compromís de requerir fefaentment i amb caràcter urgent, a l'ACA per a 
l'ampliació de l'estació de bombament de l'Avinguda Onze de Setembre.  
 
6.-Assumir el compromís de requerir, amb caràcter urgent, a l’ACA per que instal·li 
noves bombes de més capacitat que canalitzin l’aigua a la depuradora i que l’excés 
d’aigua, per tal d’evitar la congestió d’aigua al pas sota la via del tren..  
 
7.-Desplaçar el pícnic de la zona actual a una altra zona, diferent de la protegida del 
Delta del Foix.  
 
8.-Reduïr la contaminació lumínica mitjançant el canvi o l’adequació de !'actual 
enllumenat públic a la zona segons la normativa vigent en la matèria (Llei 6/2001, de 
31 de maig, d'Ordenació Ambiental de l'Enllumenament per a la Protecció del Medi 
Nocturn).  
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9.-Assumir el compromís per part de l'Ajuntament de Cubelles de promoure, recolzar, 
difondre i donar la difusió del valor natural de les zones humides del Delta del Foix, 
l'espai natural protegit de la desembocadura i les dunes. 
 
10.-Comunicar, als oportuns afectes, aquesta moció als Departaments de Medi 
ambient i Sanitat de la Generalitat de Catalunya; la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 
Sostenibilitat i l'Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona i al 
Consorci dels Colls i Miralpeix -Costa del Garraf.  
 
11.-Assumir el compromís del control periòdic i microbiològic dels nivells de 
contaminació de l'aigua d'origen fecal, deis riscos microbiològics i pera la avaluació 
periòdica de la qualitat de l'aigua mitjançant d'indicadors de contaminació fecal, amb 
indicadors coliformes totals i fecals.  
 
12.-Assumir el compromís de que l'activitat municipal anirà necessàriament 
encaminada a la major i més eficaç protecció efectiva de la desembocadura del riu 
Foix i de les zones declarades d'especial protecció pel seu interès natural o faunístic 
així com de la zona forestal del municipi.  
 
13.-Assumir el compromís de l'aplicació plena, real i efectiva de la legislació ut supra 
relacionada a l'Exposició de Motius: local (Ordenança municipal reguladora de l'ús i 
accés públic de la desembocadura del riu Foix de data 07 octubre 2014), autonòmica, 
estatal i europea (Xarxa Natura 2000) de protecció del medi ambient i deis animals, 
entre d'altres.  
 
14.-Assumir el compromís d'involucrar a les administracions implicades en l'abocament 
d'aigües fecals directes a la desembocadura del riu Foix i procurar obtenir el 
compromís de les mateixes al problema sanitari i ambiental aquí plantejat.  
 
15.-Assumir el compromís de potenciar les polítiques de respecte al medi ambient 
entre la població infantil i entre els comerços, negocis i indústries locals.  
 
16.-Assumir el compromís per la creació tan! d'una unitat de Policia Local 
Mediambiental i Animalista com d'una altra d'Agents Cívics, dotant-les de mitjans i 
formació específics per al desenvolupament de les seves funcions.  
 
17.-Assumir el compromís de procurar la inclusió de la zona forestal al Parc Natural 
del Foix.  
 
18.-Assumir el compromís de fomentar els acords de col·laboració entre l'Ajuntament 
de Cubelles i les escales, amb organitzacions i/o administracions, de protecció del 
medi ambient amb la finalitat de realitzar estudis mediambientals, faunístics, practiques 
o lúdiques (Caixa Forum, CRAM, Institut de Ciències del Mar, SEO Birdlife etc.) així 
com amb entitats que promouen estudis sobre matèries mediambientals destinats a 
escolars i que posseeixen 1Jn valor científic important com l'estudi i cens d'aus, flora i 
fauna del litoral marí, flora litoral etc. 
 
19.-Assumir el compromís Defensa efectiva de zones protegides per la legislació 
mediambiental al municipi de Cubelles.  
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20.-Assumir el compromís reclamació, seguiment i fiscalització de l'actuació de 
l'Agencia Catalana de l'Aigua (ACA) per al puntual i ordenat compliment de les seves 
obligacions envers aquesta localitat i molt especialment, quant a la instal·lació de les 
infraestructures necessàries per tractar les aigües residuals i/o fecals afectants al riu 
Foix.  
 
21.-Crear una xanca de voluntaris acompanyats per desenvolupar activitats puntuals 
de neteja i revegetació, observar els efectes de la pastura, campanyes informatives i 
de foment del comportament cívic, seguiment de les poblacions d'aus, controls de la 
qualitat de les aigües del Delta del Foix i recuperació de la fauna protegida.  
 
22.-Assumir el compromís de la realització d'una Auditoria del funcionament deis 
sistemes públics i privats de depuració d'aigües residuals, millora i control 
independent de les inspeccions, responsabilitzant a la indústria o organismes que 
emetin abocaments contaminants.  
 
23.-Procedir al desdoblament de la xarxa per a la remissió directa pels E3mbornals 
de les aigües pluvials al llit del riu Foix.  
 
24.-Desenvolupar la secció "CONEIX LA VILA" de la web de l'Ajuntament de Cubelles, 
incloent-hi informació més detallada de l'espai natural. Publicar: les activitats que es 
desenvolupen, notícies en la matèria, així com els resultats deis controls microbiològic 
de nivells de contaminació i, per últim, proporcionar un formulari d'inscripció par als 
voluntaris. 
 
El Sr. Tribó recorda la importància de la zona del Delta del riu Foix i explica quines 
espècies hi nidifiquen, protegides per diversa legislació.  
 
En aquests moments s’absenta de la sessió la Sra. Boza 
 
El Sr. Tribó continua explicant que no és un parc públic sinó una zona protegida que a 
hores d’ara està plena de basses fecals, cosa que destaca la part sanitària de la moció 
per la presència, a més, de habitatges prop. Afegeix que si no s’aplica la legislació hi 
ha risc de perdre la bandera blava i que si s’aprova aquesta moció podrem parlar 
d’una zona turística que generarà més ocupació i millorarà la natura i l’activitat 
econòmica. Considera que cal seguir el model del Delta del Llobregat, eradicar tota 
mena de contaminació, i la presència humana, diu, en genera. 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió la Sra. Boza 
 
El Sr. Tribó recorda que abans teníem àguiles pescadores i ara tenim porcs senglars; 
que cal insistir en que no es poden fer barbacoes pel risc d’incendi i conclou dient que, 
per tots aquests arguments, aquesta moció s’hauria d’aprovar. 
 
La Sra. Martínez explica que han entrat unes esmenes a la moció per registre 
d’entrada juntament amb Guanyem, PP i PSC perquè consideren que cal prendre un 
compromís per tal que això no es quedi en una declaració de bones intencions. 
Proposen unir els punts 4 i 5 en un de sol que digui que l’Ajuntament assumeix el 
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compromís de la reunió pendent sol·licitada fa tres mesos, i que demana que es faci 
abans de finals d’any, amb tots els representants del Consistori juntament amb Sorea 
per a veure com gestionar la denúncia ecològica i com  canalitzar  judicialment l’import 
del cànon de l’aigua a l’ACA per reiterats incompliments. Una altra esmena proposada 
és en relació al punt 7, d´ afegir que el nou emplaçament del pícnic sigui consensuat 
entre tots els grups polítics i consultat a la ciutadania i, en relació a això, també 
proposen la creació d’una taula de treball, que inclogui els tècnics competents, per tal 
de fixar un calendari per a dur a terme els punts proposats a la moció. 
 
El Sr. Pérez  resumeix que el que s’està proposant és un compromís de totes les 
forces polítiques per a protegir el nostre patrimoni natural i en especial el Delta del riu 
Foix; afegeix que un espai ben gestionat i cuidat podria atraure un turisme sostenible i 
que actualment aquest espai pateix greus problemes de contaminació, aigües fecals, 
flora i fauna invasora, brutícia etc, provocat per la incompetència, negligència i omissió 
de responsabilitats d’algunes entitats i institucions. Finalment diu que s’ha de dir prou i 
ser conscients que tenim a les nostres mans les eines per a protegir el nostre entorn i 
demana arribar a acords i treballar plegats. 
 
El Sr. Pineda diu que tots els partits excepte Cubelles Sí es Pot i Guanyem s’han 
preocupat del riu Foix; que a la legislatura passada van fer diferents reunions amb 
l’ACA, que va dir que fins el 2018 no podia fer inversions a Cubelles i que des d’aquell 
moment totes les obres que s’han dut a terme han anat fent la separativa d’aigües fins 
arribar a un punt al qual ens trobem perquè ens passen el problema, diu, al poble de 
Cubelles. Afegeix que en aquell moment, com a ICV, van entrar una resolució a la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat en data 20 de març de 2015 per a que l’ACA es 
faci seva aquesta reivindicació i considera que aquesta moció anirà bé per a continuar-
ho a la propera legislatura tornant a demanar una resolució al Parlament per a què 
l’ACA es mulli per Cubelles. 
 
La Sra. Cuadra diu que és evident que tots estan d’acord amb la moció però que 
abans volen exposar una sèrie de dubtes perquè els manca informació: respecte el 
punt 3 pregunta si hi ha partida o no; del punt 7 diu que no es va poder debatre i també 
pregunta quin cost suposa l’adequació de l’enllumenat públic que es demana al punt 8. 
Respecte els punts 15 i 19  comenta que s’hauria de fer també un treball previ des de 
les regidories o incloure-ho al PAM i del punt 22 vol saber quin cost tindria l’auditoria i 
si es podria fer des de l’Ajuntament. Seguidament pregunta si el que proposa el punt 
23 es pot incorporar al pressupost del 2016 i quant al tema de les barbacoes diu que 
ella no n’ha vist cap, que el que hi ha són taules i bancs. Considera que és una zona 
que atreu molta gent del municipi i de fora i que, per tant, hi hauria d’haver un treball 
previ de pensar on es porta la zona de pícnic si és que s’ha de treure. 
 
El Sr. Macià comenta que està d’acord amb la intervenció de la Sra. Cuadra així com 
en potenciar els agents cívics i el voluntariat però no en el fet de destinar una unitat 
policial si es té en compte, diu, el problema de les hores extres i els reparaments. 
Respecte al fet de realitzar alguna actuació contra l’ACA, comenta que si no es fa una 
demanda no hi ha jutjat que accepti una consigna judicial i que, per altra banda, el fet 
d’interposar una demanda contra una empresa pública com és l’ACA, suposaria un 
cost molt elevat el qual aniria en funció del que es sol·licités i que inclús un delicte 
ecològic seria discutible d’acord amb l’actual codi penal.  
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Afegeix que, en canvi, estan més a favor de potenciar el control periòdic i microbiològic 
dels nivells de contaminació de l’aigua, tal com exposa el punt 11, que no pas del fet 
de crear una alarma social. Conclou demanant als grups de l’oposició que, de la 
mateixa manera que la demanen al govern, facilitin informació a l’hora de presentar 
mocions d’aquest caire pera  poder treballar-les, ja que, recorda, a més de ser govern 
també són grup. 
 
El Sr. Grau diu que hi ha una necessitat d’adquirir un compromís ferm per part dels 
grups polítics sobre una part fonamental del nostre territori; que, avui dia,  s’ajunten 
dues qüestions: la voluntat de compromís de defensa mediambiental d’aquest espai i 
el risc o implicació sanitària que té la condició de contaminació en que es troba, per 
responsabilitat directa o no de l’Ajuntament.  
 
Seguidament proposa superar les barreres tècniques, econòmiques o institucionals, 
instar a l’ACA, al Ministeri o a les institucions per a que es comprometin a invertir al 
municipi, tot i haver afirmat que no ho faran fins al 2018, ja que hi ha un risc ecològic i 
sanitari gravíssim del qual ni el govern ni l’Ajuntament en són responsables. Demana 
al govern que aquest tema sigui una prioritat d’actuació al pressupost del 2016 i que 
alguns dels aspectes que no requereixen d’una disponibilitat econòmica immediata, 
com ara els punts 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 14, i 15, puguin incloure’s també al mateix 
pressupost . Entén que la defensa de la desembocadura del riu Foix i l’espai natural és 
un compromís conjunt de tots els grups polítics, entitats i organitzacions ciutadanes del 
municipi per poder aconseguir tres coses: crear un grup de treball que elabori un 
calendari d’actuacions per a poder intervenir davant de les institucions com l’ACA, el 
ministeri, la Generalitat de Catalunya, etc., per comprometre’ls a que realitzin les 
inversions necessàries; sol·licitar un pla de gestió per la defensa de l’espai natural  i, 
finalment,  que la  taula serveixi per què el president del consorci Colls i Miralpeix ajudi 
a defensar aquests arguments. 
 
Conclou dient que tenen l’oportunitat de sumar esforços i demana el vot favorable de 
la moció i la consideració de les esmenes que es puguin fer. 
 
El Sr. Hugué diu que a Cubelles tenim una urgència mediambiental de primera divisió; 
que tots estan d’acord amb el tema de la sostenibilitat, l’Agenda 21 i les proteccions 
que té la desembocadura del riu Foix, però vol destacar certs punts de la moció: que 
des del mes de juliol –moment que ell va prendre possessió com a regidor de Medi 
Ambient- s’ha augmentat la vigilància del riu a tot l’any i que el verdader problema és 
l’abocament crònic d’aigües fecals al riu. Explica que, en el seu moment, es va 
comentar que la solució seria l’augment de l’estació de bombament i l’emissari 
submarí que faria de sobreeixidor quan hi hagués crescudes d’aigua de pluja, però que 
aquestes actuacions són competència de l’ACA, que va emetre un informe en el qual 
deia que no tenia diners.   
 
En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Palomo. 
 
Continua explicant que al mes de setembre ja van demanar a l’ACA una reunió, que 
s’ha tornat a requerir. Explica que existeixen dos problemes: el primer seria l’obra i 
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l’altre les zones inundables que es produeixen quan hi ha esdevingudes d’aigües, ja 
que no hi ha zones de separació d’aigües fecals i de pluja.   
 
Exposa que la companyia SOREA, que gestiona el clavegueram, va presentar un Pla 
Director que especificava que s’havien de realitzar una sèrie d’actuacions per tal de 
disminuir el volum d’aigua que arriba a l’estació de bombament; que aquest pla té un 
valor d’entre 20 i 30 milions d’euros per a minimitzar a zero el risc d’inundacions en 
zones com la del Vora del mar i adjacents. Considera que, com a govern s’ha de 
demanar un estudi extern, via Diputació o empresa especialitzada en obra hidràulica, 
que faci un diagnòstic precís de quines serien les obres necessàries i més adients, 
dintre d’aquest pla director proposat per SOREA, pressupostar-ho i establir com 
s’aniria executant. 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Palomo. 
 
Per altra banda diu que SOREA ja està fent uns eixos de derivació que resten volum 
d’aigua barrejada als col·lectors, però que són insuficients.  En referència a la zona del 
pícnic, explica que s’ha de buscar un altre emplaçament i que ja s’han desconnectat 
tots els focus que il·luminaven aquesta zona pel tema de la contaminació lumínica, 
excepte al tram de la passarel·la, on s’han deixat per qüestions de seguretat. 
 
Seguidament, exposa que a nivell sanitari no li consta que hi hagi hagut 
problemàtiques relacionades amb la contaminació del riu Foix, però que demanaran un 
informe a l’Agència Catalana de Salut Pública per què indiqui si les restes fecals 
podrien provocar un problema sanitari.  Es compromet a realitzar analítiques per 
tranquil·litzar a la gent, ja que no vol crear més alarma social, tot i no tenir constància 
de cap malaltia associada a aquesta problemàtica, així com a formar a la Policia Local 
en temes mediambientals per minimitzar al màxim les conductes incíviques. 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió la Sra. Pérez. 
 
El Sr. Tribó diu que les esmenes estan fora de termini segons l’article 23, paràgraf 
tercer, del ROM perquè s’han presentat amb menys de 24 h. d’antelació. 
 
La secretària general, a petició de l’alcaldessa, confirma el que estableix aquest 
article. 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió la Sra. Pérez. 
 
El Sr. Tribó continua la seva intervenció considerant que hi han solucions barates i 
fàcils de fer, com tancar llums per a evitar la contaminació lumínica. Indica que 
Espanya és el país d’Europa amb més zona protegida per la Xarxa Natura 2.000 i que 
més diners rep en ajuts però que enlloc d’aprofitar-los els està  retornant a la Unió 
Europea perquè no en fa ús. Considera que l’ACA ha de tenir recursos i, pel que fa al 
pícnic, diu que mai hi hauria de ser en una zona protegida.   
 
Continua dient que fer difusió sobre aquest tema als escolars etc. és un tema de 
voluntat política i no gaire car i  finalitza la seva intervenció dient que de moment 
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reservarien la interposició de denúncies i accions judicials i que el tema de la 
consignació judicial els sembla absurd i no es pot ni plantejar. 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Macià. 
 
La Sra. Cuadra puntualitza que no avantposa els diners al problema, que aixecar la 
mà és molt fàcil però que ella no forma part del govern municipal i no sap si tenen 
pensat destinar una partida o no al pressupost i que, si no hi han diners, per molt que 
s’aprovi la moció, no es farà. 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Macià. 
 
El Sr. Grau. Afegeix que està d’acord en que hi han tres aspectes que són el tema 
sanitari, el mediambiental i l’econòmic; que des del punt de vista sanitari hi ha 
qüestions que consten a les esmenes que s’haurien d’incloure i que no recorda cap 
normativa que impedeixi incorporar esmenes de viva veu. Per altra banda, diu que no 
vol sentir que l’ACA no té recursos ja que cada any té un romanent que oscil·la entre 
els 55 i els 65 milions d’euros; finalment demana que es puguin llegir les esmenes i 
pregunta al Sr. Tribó si vol aprovar una moció de tots els grups en defensa del riu Foix 
o només la seva moció. 
 
La Sra. Boza diu que no està d’acord en que no es respecti el ROM i celebra que 
l’alcaldessa estigui fent respectar els torns de rèplica però que també és cert que es 
van aprovar moltes esmenes al mateix Ple durant l’anterior legislatura i que si el tema 
és tan greu s’haurien d’entrar les esmenes saltant-nos el ROM. 
 
El Sr. Tribó diu que termini n’hi ha hagut sobradament i que estan a favor de discutir 
l’esmena però que no poden saltar-se la Llei perquè si s’aprovessin les esmenes la 
nul·litat seria radical 
 
El Sr. Grau pregunta si hi ha alguna normativa que s’infringeixi si les esmenes es fan 
en veu alta per a ser valorades com s’ha fet amb d’altres. 
 
La secretària general, a petició de l’alcaldessa, explica que hi ha un ROM, que és 
normativa municipal que vincula igual que una Llei, un reglament estatal o un 
reglament autonòmic; que les lleis estan per a complir-se, independentment de que si 
en considera oportú, un  Reglament es pugui modificar per un altre Ple. 
 
Es sotmet a votació la moció i s’aprova per la unanimitat dels membres de la 
corporació. 
 
La Sra. Boza diu que s’està posant el ROM per sobre de la problemàtica del riu Foix. 
 
El Sr. Grau demana que s’inclogui a l’acta la resposta de la secretària general així 
com convocar amb caràcter urgent una Junta de Portaveus per a esmenar aquells 
punts del ROM que dificulten la voluntat política d’aquest Ple. 
 
13.2.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC RELATIVA A LA 

REAPERTURA DE LES TAQUILLES DE L’ESTACIÓ ADIF/RENFE A CUBELLES 
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Vist el sobtat tancament de les taquilles de l’estació d’ADIF/RENFE  a Cubelles. 
 
Vista la inquietud ciutadana creada per aquesta situació. 
 
Vista la campanya ciutadana per intentar reconduir la situació creada per la 
inconveniència d’aquest tancament. 
 
El Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de CUBELLES  presenta per a la 
seva consideració i acceptació pel Ple Municipal la següent MOCIÓ: 
 
1.- Que l’Ajuntament encapçali la queixa formal davant les companyies Adif i Renfe pel 
tancament sobtat de les taquilles de Renfe i se sol·liciti formalment una reunió amb els 
seus directius a la qual siguin convocats tots els grups polítics municipals. 
 
2.- Que es constitueixi una Taula de Treball sobre aquesta qüestió a la qual es convidi 
a participar els partits i associacions del municipi interessades. 
 
3.- Que es comuniqui al departament corresponent de la Generalitat de Catalunya 
aquesta deficiència que agreuja la qualitat del servei del transport públic a Cubelles. 
 
4.- Que es comuniqui el present acord a les entitats cubellenques i institucions 
afectades i interessades. 
 
El Sr. Grau denuncia que a l’anterior Ple el govern es va comprometre a informar 
sobre aquesta qüestió però que no s’ha fet cap reunió, almenys amb el PSC, i demana 
que els informin sobre el resultat d’aquesta reunió amb ADIF. Tot seguit pregunta si 
consideren adequat o no el servei de taquilles que actualment es dóna a la nostra 
població i si pensen emprendre alguna actuació tal i com es proposa en aquesta 
moció. 
 
La Sra. Martínez diu que Cubellencs- FIC donarà suport a la moció i suggereix 
treballar plegats amb el Consell Comarcal per a donar-li més força. 
 
El Sr. Pérez diu que hi votaran a favor però afegeix que a més de parlar de les 
taquilles també s’hauria de parlar de les tarifes del bitllet general, de la discriminació 
que pateix Cubelles en aquest sentit i en la manera en com han estat deixades de la 
mà les instal·lacions de Renfe al municipi; que també s’ha de parlar de les freqüències 
dels trens etc. 
 
La Sra. Boza explica que Renfe ha automatitzat la venda a totes les estacions de 
Catalunya, cosa que no disminueix el servei i que inclús resta perillositat en el tema de 
manipulació de diners; que només resten dues estacions que tenen la mateixa 
afluència que Cubelles que conservin la taquilla. Afegeix que, a més, a Cubelles no hi 
ha hagut mai taquilla sinó el que s’anomena servei integral, al qual es dóna el servei al 
bar de la concessionària. 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Pineda 
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La Sra. Boza continua explicant que, actualment, hi ha un contracte d’operativitat que 
ofereix servei de 18h a 22h i una assistència a la informació al qual també es suma el 
contracte de neteja i manteniment que també Renfe paga  a la concessionària. Per tot 
l’exposat proposa que l’Ajuntament  treballi amb Renfe per a que la concessionària 
pugui ser d’alguna família del municipi i doni un servei òptim i indica que el vot del PP 
serà d’abstenció. 
 
L’alcaldessa confirma les informacions de la Sra. Boza i explica que estan en 
contacte permanent però que les obres i les millores van a poc a poc. 
 
El Sr. Tribó diu que encara que votaran a favor de la moció, no és potestat de 
l’Ajuntament entrar en aquesta tema perquè no forma part d’aquest contracte i, per tant 
a nivell legal és estèril. Puntualitza que Renfe porta la gestió i Adif és la propietària i 
que hi ha un contracte d’operativitat entre els dos que s’hauria d’haver estudiat abans 
de presentar la moció. 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Pineda. 
 
El Sr. Ardila coincideix en que hi ha més  temes a tractar, a part de les taquilles, i que 
són conscients que no se n’aconseguirà la reapertura. Demana disculpes per no haver 
informat el PSC sobre la reunió que van tenir, però afirma que sí es va informar la 
població a través d’un comunicat. Assegura que hi ha una bona entesa amb Renfe i 
Adif i que hi ha un compromís pel qual s’han fet una sèrie de millores a l’estació. 
Aclareix que el tema tarifari depèn de la Generalitat i comenta que si es té en compte 
la tarifa de bus, Cubelles està integrada dins de Vilanova però  en canvi a la de tren 
figura a la zona de Tarragona. Afegeix que cada membre de govern tindrà llibertat de 
vot i conclou dient que veu factible fer la taula de treball, però sense veure la moció 
com un anar en contra de Renfe i Adif sinó com a una col·laboració entre tots. 
 
El Sr. Macià considera que la moció és correcta i que, en part, hi estan d’acord. Com a 
partit entenen que és un tema que ja s’està treballant des del govern i que tant Adif 
com Renfe han col·laborat en tot moment. Comenta que estan d’acord amb les 
explicacions del Sr. Tribó en relació al contracte i a la legalitat i que per tant, 
s’abstindran en la votació. 
 
Es sotmet a votació la moció i s’aprova per 11 vots a favor (4 d’UC-11 RCAT,1 
d’ICV-E, 2 del PSC, 2 de Cubelles Sí es Pot, 1 de Guanyem i 1 de Cubellencs-FIC), 
cap vot en contra i 6 abstencions ( 2 del PP, 2 de CIU i 2 d’ERC-AM). 
 
La Sra. Boza comenta que han volgut fer l’exposició perquè just avui han parlat amb el 
cap d’estacions de Catalunya, ***, i espera que el govern pugui tornar a reunir-se amb 
ell i que aquest vot dispar que ha tingut el govern, diu, sigui una cosa que entenguin i 
que vagi bé per a les relacions entre Renfe i l’Ajuntament. 
 
El Sr. Pineda diu que la disparitat de vot  s’explica perquè aquest govern és un govern 
democràtic i que no vol dir que hi hagi una falta de cohesió, sinó al contrari. 
 
El Sr. Macià diu que l’abstenció del seu grup no vol dir que estigui en contra de la 
gestió de govern.  
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 La Sra. Boza diu que ella no ha parlat de falta de cohesió ni de mala gestió sinó que 
pensa que un vot dispar no és estratègic per al govern amb les relacions que està 
portant amb Renfe. 
 
L’alcaldessa comenta que espera que això no deturi la bona relació que tenen amb 
***, *** i amb Adif/Renfe i els agraeix la bona sintonia que tenen. 
 
 
13.3.- MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS D’UNITAT 
CUBELLENCA -11 REAGRUPAMENT, ERC-AM, ICV-E, PSC-CP, PP, CIU I 
GUANYEM CUBELLES RELATIVA A LA PROPOSTA D’AVITE EN SUPORT A LES 
VICTIMES AFECTADES DE TALIDOMIDA D’ESPANYA  
 
La talidomida és un medicament que es va administrar a embarassades per pal·liar els 
vòmits i nàusees pròpies dels primers mesos d’embaràs. Aquest fàrmac va provocar 
malformacions congènites a les extremitats dels nadons que naixien. 

Els afectats de talidomida, tant catalans com d’arreu de l’Estat, hem patit l’oblit de tots 
els Governs de l’Estat, des de la dictadura fins avui, mentre que a la resta de països 
d’Europa (Alemanya, França, Anglaterra...) els afectats han estat indemnitzats, bé per 
la pròpia farmacèutica Grümenthal, responsable d’aquesta massacre, o bé pels seus 
governs. 

A causa d’aquesta deixadesa per part del govern central, AVITE (Associació de 
víctimes de Talidomida d’Espanya) ha hagut d’organitzar diferents actes per donar a 
conèixer la situació dels afectats de talidomida, entre d’altres: ens hem concentrat al 
Palau de la Moncloa, al Congrés dels diputats, en diverses ocasions s’ha exposat la 
nostra situació a tots els grups polítics que formen el Parlament Europeu – la darrera el 
juliol de 2015, amb el suport unànime de tots els grups-, hem tingut el suport de 
diferents ajuntaments, etc. i una audiència al Vaticà amb el Sant Pare Francesc I per 
tal de demanar-li que intercedís pels afectats de talidomida davant del Govern 
Espanyol. 

AVITE porta 11 anys de lluita en la recerca d’una equiparació amb les víctimes de 
Talidomida de la resta d’Europa, han aconseguit que amb el Reial decret (1006/2010) 
es reconegués 24 persones a les que es concedia una “ajuda solidaria”. 

També han aconseguit que la Talidomida sigui inclosa en el Reial decret 1851/2009 
entre les causes que justifiquen una jubilació anticipada amb 56 anys a les persones 
que superin el 45% de discapacitat. Però paradoxalment, no hi ha organisme oficial 
que reconegui qui és afectat de Talidomida, per la qual cosa les víctimes no poden 
acollir-se per manca de reconeixement “oficial”. 

Van demandar pel civil al laboratori alemany Grümenthal i van guanyar el judici 
completament en primera instància, però va se anul·lat per prescripció de l’Audiència 
Provincial de Madrid, el 23 de setembre d’aquest any el Tribunal Suprem va dictar 
resolució rebutjant la indemnització  a les víctimes. 

La situació actual de les víctimes de Talidomida comparada amb altres països es 
resumeix en dos simples punts: 

a) Totes les víctimes dels països europeus han percebut: 
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a. Una indemnització 

b. Pensions vitalícies que garanteixen una supervivència digna 

c. Unitats mèdiques especialitzades 

d. Unitats psicològiques especialitzades 

e. Gratuïtat en medicaments, pròtesis i ortopròtesis 

 
b) A Espanya no han rebut RES DE RES. 

 

La situació de les víctimes vives de Talidomida que queden a Catalunya i a la resta 
l’Estat, és que la gran majoria sobreviu de les ajudes familiars, la caritat, l’església, les 
institucions d’ajuda social, i fins i tot exercint la mendicitat pels sòls dels carrers de les 
grans ciutats.  

Per tot això es proposa al Ple de l’Ajuntament de Cubelles els següents: 

ACORDS 

Primer.- Reconèixer la lamentable situació que pateixen els afectats per talidomida de 

Catalunya i de la resta de l’Estat i el greuge comparatiu respecte als afectats d’altres 

països. 

Segon.- Donar suport a les víctimes de la talidomida de Catalunya i de la resta de 

l’Estat. 

Tercer.- Reclamar al Govern espanyol que d’una vegada per totes es digni a aprovar 

un Reial Decret per tal d’obligar a la farmacèutica alemanya Grünenthal a indemnitzar 

els afectats, o ho faci el mateix Estat Espanyol com a responsable subsidiari. 

Quart.- Donar trasllat d’aquest acord al President del Govern de l’Estat Espanyol i a la 

farmacèutica Grünenthal, instant a ambdues a assumir la seva responsabilitat en la 

talidomida arreu de l’Estat Espanyol. 

Cinquè.- Comunicar-ho a l’Associació AVITE sita en carrer Llevadora Carmita, 1-2H 

30820- Alcantarilla (Murcia) per al seu coneixement. 

L’alcaldessa explica la moció  

En aquests moments s’absenten de la sessió el Sr. Ardila i la Sra. Di Stefano 

La Sra. Martínez diu que no van signar la moció a la Comissió Informativa per una 
qüestió de forma, ja que la volia presentar al partit, però que li donaran suport. Destaca 
que a més de la talidomida, hi ha hagut altres casos com el d’Agreal de Sanofis 
Aventis, medicament que es donava per a eliminar les sufocacions  de la menopausa, 
que va provocar una sèrie de trastorns com el pàrkinson  i que es va haver de retirar 
l’any 2007 i el cas de la vacuna del papil·loma humà, que des que es va començar a 
utilitzar el 2008, diu, el nostre sistema sanitari té constància de 737 notificacions 
d’efectes adversos. Conclou dient que hi ha un llarg fracàs a la indústria farmacèutica 
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que reverteix en l’usuari , cosa que no es pot admetre i que per tant donaran suport a 
la moció. 

En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Macià  

El Sr. Tribó diu que votaran a favor però vol destacar, respecte el punt tercer de la 
moció, que  el tema està als tribunals i que serà difícil que l’Estat Espanyol legisli un 
Reial Decret sobre una qüestió que amb la divisió de poders de Montesquieu no pot fer 
ja que el poder legislatiu no pot interferir al poder judicial. Explica que el Tribunal de 
primera instància de Madrid va dictar sentència que donava 20.000 € d’indemnització 
per cada grau de deficiència del malalt;  

En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Macià  

El Sr. Tribó considera que si l’Audiència provincial, en grau d’apel·lació, va dictar una 
sentència desestimatòria, i acte seguit es va recórrer al Suprem, en cassació, que va 
desestimar el recurs, la qüestió segueix sub iudice ja que encara es pot recórrer al 
Constitucional i després d’aquest al Tribunal Europeu de Drets Humans. Quant a la 
responsabilitat subsidiària, comenta que hauria d’estar plantejada a la demanda i en 
relació al punt quart de la moció considera que és erroni perquè no es pot instar al 
president del govern espanyol per uns fets que van succeir entre l’any 1956 i el 1963 i 
diu que s’hauria de modificar. 

El Sr. Grau diu que votaran a favor de la moció perquè en el fons el que hi ha és la 
voluntat d’aquest col·lectiu de víctimes de trobar suport polític en les institucions i al 
que s’apel·la és a la responsabilitat dels Estats d’intentar controlar les farmacèutiques. 
Finalment demana al Sr. Tribó que el seu partit s’apliqui a les seves mocions i 
posicionaments el criteri que aplica als altres. 

El Sr. Tribó recorda que el que ell ha dit és que la legislació s’ha d’aplicar sense 
excepcions i adreçant-se al Sr. Grau li diu que accepti l’error propi i que no passa res. 

L’alcaldessa aclareix que els punts de la moció venen ja redactats per AVITE. 

La Sra. Boza diu que han obviat parlar de possibles defectes que pugui tenir la moció 
perquè creuen que l’objectiu era votar a favor i fer les coses fàcils i amb empatia.  

Es sotmet a votació la moció i s’aprova per la unanimitat dels membres de la 
corporació. 
 
 
14.- ALTRES MOCIONS 
 
No n’hi ha 
 
En aquests moments s’absenten de la sessió el Sr.Écija i el Sr. Tribó 
 
 
15.- PRECS I PREGUNTES 
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PRECS I PREGUNTES PLE ORDINARI DE DATA 15 DE DESEMBRE DE 2015 
 
Precs del grup municipal de Cubellencs -FIC 
 
1.- La Sra. Martínez demana una rectificació pública en relació a les declaracions que 
la Sra. l’alcaldessa va fer a ràdio Cubelles on va afirmar que qui va signar el contracte 
del bus urbà va ser la Sra. Martínez, ja que aquesta afirmació no correspon a la 
realitat. 
 
Precs del grup municipal de Guanyem Cubelles 
 
1.- El Sr. Daniel Pérez prega al govern que faci aplicar l’Ordenança reguladora del 
deure legal  d’ús de terrenys, construccions i instal·lacions ja que hi ha molts terrenys i 
solars que no estan cercats, que estan plens de brutícia, herbes, rates, etc 
 
Precs del grup municipal PP 
 
1.- La Sra. Boza diu que es sumen al prec de Guanyem i, per altra banda, prega saber 
quins són els punts estratègics del Pla de Mandat del Govern. 
 
Precs del grup Cubelles Sí es pot 
 
1.- La Sra. Di Stefano sol·licita que se’ls faciliti la documentació que van demanar per 
instància el dies 31 d’agost i 10 de novembre sobre l’històric de convenis que afectin el 
servei públic de l’aigua. 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Tribó. 
 
2.- La Sra. Di Stefano demana còpia dels informes nº 2/15, 35/15 i 69/15 de 
l’expedient dels Colls i Miralpeix. 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Écija. 
 
3.- La Sra. Di Stefano demana que, un cop el Sr. Hugué disposi de la informació, es 
faci públic al web l’informe sobre el Foix que han demanat a l’Agència Catalana de 
Salut. 
 
4.- La Sra. Di Stefano demana que  a l’auditoria laboral de la moció que va presentar 
Guanyem apareguin els vincles de parentiu, de sang i polítics. 
 
Precs del grup municipal PSC-PC 
 
1.- El Sr. Grau demana que es faci un informe i s’inclogui en aquesta acta, sobre 
alguna normativa superior o complementària al ROM que permeti als regidors i 
regidores fer esmenes sobre els punts que es presenten, incloses les mocions i que, 
en cas que sigui així, es convoqui una Junta de Portaveus a partir del mes de gener 
per a arribar a un acord sobre quina ha de ser l’aplicació del ROM per a que no sigui 
una eina de bloqueig. 
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2.- El Sr. Grau reitera la seva sol·licitud de convocar una reunió amb els comerciants 
del sector marítim, especialment amb els de La Mota i Les salines, en el format que 
sigui, bé Comissió Informativa, bé Junta de Portaveus. 
 
3.- El Sr. Écija diu que es sumen al prec de la Sra. Martínez de que l’alcaldessa retiri 
les seves declaracions de Ràdio Cubelles i alhora demana que es retiri la gravació 
posterior a la roda de premsa que va fer el PSC perquè no es pot donar informació que 
no és certa i que, en canvi, la que va donar l’equip de govern no sortís. 
 
Preguntes del grup municipal Cubellencs - FIC 
 
1.- La Sra. Martínez pregunta: com pot ser que el dinar de la gent gran es celebrés el 
18 d’octubre i el contracte del càtering s’hagi aprovat el dia 28 d’octubre?  
 
En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Baraza 
 
2.- La Sra. Martínez, en relació al dinar de la gent gran, pregunta: per què no s’ha fet 
cap concurs públic i s’ha contractat a dit ? Afegeix que hi ha un informe d’Intervenció 
de reparament per cobrament indegut en el preu públic d’aquest dinar i per aquest 
motiu pregunta: pensen retornar els diners o què pensen fer al respecte? Seguidament 
demana un informe de Secretaria i Intervenció en relació a aquest cobrament indegut 
on indiqui què s’ha de fer ara. 
 
3.- La Sra. Martínez pregunta: és legal aquest procediment? 
 
4.- La Sra. Martínez diu que també hi ha un reparament d’Intervenció en el contracte 
de lloguer de les carpes de la Verema i pregunta: per quin motiu no es van demanar a 
Diputació com s’ha fet cada any per tal d’estalviar el cost d’11.000 € que ha 
representat aquest lloguer? 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Baraza 
 
5.- La Sra. Martínez comenta que l’associació de restauradors de Les Salines va 
entrar instància fa prop d’un mes sol·licitant una reunió amb tots els representants del 
consistori i pregunta: per quan la tenen prevista? 
 
6.- La Sra. Martínez llegeix la resposta a la pregunta nº 3 que va formular al Ple de 
l’octubre en relació als reparaments en el pagament d’algunes nòmines i demana que 
s’incorpori a la propera acta còpia del punt del Ple del mes de març on es parla 
d’aquests acords i quina votació, diu, va ser la següent: 15 vots a favor ( 4 d’ICV-EUiA, 
3 del PSC, 2 de CIU, 3 d’UC-11-Reagrupament, 2 del PPC, 1 de la Sra. Navarrete, 
regidora no adscrita), 1 abstenció (1 d’EC-FIC.) i cap vot en contra. Destaca que ella, 
com a EC-FIC va  ser l’única que es va abstenir; que s’estan pagant nòmines dues 
vegades pel mateix concepte i pregunta: quant temps més haurem d’estar pagant 
aquestes duplicitats? Es demanarà que aquests imports retornin a les arques 
municipals, i pregunta: es demanaran responsabilitats a qui pertoqui? Quines? 
 
En aquests moments s’absenten de la sessió el Sr. Grau i el Sr. Hugué. 
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7.- La Sra. Martínez diu que, segons la documentació que els ha fet arribar un 
treballador de la casa, aquest va demanar una prejubilació i es va acordar per Decret 
d’Alcaldia que es contractés amb un 75% de retenció a càrrec de L’Ajuntament i un 
25% a càrrec del treballador però que l’Ajuntament ha fet la retenció del 100% llençant, 
diu, 5.244,12 €. 
 
En aquests moments s’incorpora  a la sessió el Sr. Grau. 
 
La Sra. Martínez continua dient que el treballador ha entrat nombroses instàncies 
reclamant que es revisi aquesta cotització i pregunta: és aquesta la manera de 
gestionar els diners dels cubellencs i cubellenques? Pensen demanar 
responsabilitats? Pensen gestionar aquesta reclamació a la Tresoreria de la Seguretat 
Social? Pensen fer efectiva la devolució al treballador? Qui retornarà aquests 5.500 €? 
Ens poden confirmar si hi ha més casos com aquest? Demana  informe de Serveis 
Jurídics i de RRHH que avali aquesta resposta i afegeix que el treballador té una 
notificació de la Seguretat Social conforme és cert que s’ha pagat de forma indeguda 
però que, com que ha prescrit, aquests diners s’han perdut; que aquesta informació va 
arribar a l’ajuntament el mes de febrer, diu, però que no s’ha lliurat al treballador fins el 
novembre i per això pregunta: per què aquesta demora en lliurar la informació al 
treballador? Com pot ser que hi hagi aquestes nòmines amb el segell de l’Ajuntament i 
que el treballador no les hagi cobrades però que, en canvi, se li demani que les signi 
sense haver-les ingressat? Conclou dient que, a més, han estat coneixedors de que a 
aquest treballador se li està valorant obrir-li un expedient informatiu i pregunta: per 
què? 
 
8.- La Sra. Martínez diu que hi ha un reparament per cobrament indegut per les 
activitats que s’ofereixen a la gent gran i demana informe a Secretaria i Intervenció per 
a saber què hem de fer davant d’aquests reparaments. 
 
En aquests moments s’incorpora  a la sessió el Sr.Hugué. 
 
9.- La Sra. Martínez pregunta: de qui era responsabilitat de vetllar i fer el seguiment 
per a que l’empresa complís amb els treballs d’actuació al cementiri? El regidor que 
portava aquesta àrea té també responsabilitats envers el seguiment del contracte i el 
seu compliment? Es va aplicar alguna penalització un cop confirmat que no s’ha fet el 
treball de manteniment? 
 
10.- La Sra. Martínez comenta que a la figura de “El geni i la força bruta” s’ha col·locat 
un pal amb la senyera i pregunta: es va traslladar prèviament aquesta voluntat a 
l’artista? Si no ho van fer, ens poden indicar el motiu? 
 
11.- La Sra. Martínez pregunta: ens poden dir si existeix un sobrecost per a 
l’Ajuntament per a rectificar l’asfaltat rugós que han col·locat inicialment per a deixar-
ho ara polit? Si és així, quin import representa? No ho va revisar ningú prèviament? 
 
12.- La Sra. Martínez explica que el mes de setembre van mostrar una fotografia que 
evidenciava el mal estat en que es troba l’estàtua de Charlie Rivel i que, a dia d’avui, 
passats tres mesos continua igual, cosa que considera una llàstima a més d’un perill 
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per a la mainada i per aquest motiu pregunta: no creuen que ja toca dignificar aquest 
espai? Pensen fer alguna cosa al respecte? Quan? 
 
13.- La Sra. Martínez, llegeix la resposta a la pregunta núm. 4 que van formular al Ple 
del mes d’octubre sobre habilitar un espai al costat de la Policia local per a la recollida 
d’animals extraviats i pregunta: finalment s’ha pogut solventar? Lligat amb això 
pregunta: ja han pensat algun espai per a que els gossos puguin córrer i fer exercici? 
Comenta que, si no és així, tenen algunes propostes que els poden fer arribar. 
 
A petició de la Sra. Martínez es transcriu de forma literal la següent intervenció del Sr. 
Macià: 
 
El Sr. Macià diu de forma literal: “m’agradaria que la Sra. Martínez fos més curosa 
amb el seu llenguatge i no tant com.... cadascú ho interpreti. Als avis no se’ls ha cobrat 
indegudament res, comencem per aquí, aquí s’ha cobrat el que s’havia de cobrar, sí 
miri cap aquí, als avis no se’ls ha cobrat indegudament res i vostè ha dit que no s’havia 
fet concurs, efectivament, per què no es va fer concurs? Doncs perquè quan aquest 
govern va entrar no hi havia temps material per a fer un concurs i dels governs 
anteriors vam considerar que era insuficient l’ajut d’un val de 30 € al mes de juliol i un 
val de 30 € al mes d’agost, si no recordo malament. Aleshores vam adoptar l’acord de 
contractar una empresa, no vam fer un concurs però vam fer una oferta a les tres 
empreses que es dediquen a fer menjar fet aquí a Cubelles per a poder donar un àpat 
calent als nanos, a les persones més necessitades. No vam fer concurs per la 
imminència del temps i de la mateixa manera que vostè no va fer un concurs la 
primera vegada que va treure el trenet i el segon any vostè el va voler treure una altra 
vegada a dit i el govern on estava no li va consentir, o sigui, fem memòria tots perquè 
això era un cas d’urgència i el nostre no era el tema aquest ” 
 
Quant a la pregunta 6a de la Sra. Martínez, a la qual  menciona les votacions del Ple 
del març en que es va abstenir com a regidora d’EC-FIC el Sr. Macià li diu que o està 
a EC-FIC o està a Cubellencs-FIC o bé està a tots dos alhora com va fer, diu, els 
últims dos mesos que cobrava de l’Ajuntament com a EC-FIC mentre ja anava fent 
propaganda electoral com a Cubellencs-FIC. Afegeix que els reparaments no són 
indeguts, que no són uns diners que la gent no es mereixi i que el que no poden fer, 
com a nou govern és arribar, treure tots els reparaments i col·lapsar l’Ajuntament; que, 
a més, és molt difícil treure aquests reparaments sense afectar el poder adquisitiu de 
ningú. Afegeix que estan d’acord en que hi ha complements de destí o de productivitat 
que no toquen i conceptes que es paguen dues vegades però que les coses s’han de 
parlar i negociar, ja que no són tan fàcils. 
 
En relació al tema del treballador de la pregunta 7a, el Sr. Macià explica que això ve de 
fa tres o quatre anys i que és cert que per una errada en la gestió de les nòmines se li 
van retenir a aquest treballador més diners dels deguts; que arran d’això el treballador 
va fer la reclamació a l’Ajuntament, es va reconèixer l’errada i es va reclamar a la 
Seguretat Social, que va contestar que si bé era cert que el treballador no havia cobrat 
el que havia de cobrar, per altra banda havia cotitzat més del que devia, motiu  pel 
qual la van desestimar. Continua explicant que, aleshores, els Serveis Jurídics de 
l’Ajuntament van presentar dos recursos a la Tresoreria de la Seguretat Social, que 
també van ser desestimats dient que havia de ser el treballador com a persona física 
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qui fes la reclamació però que aquest es va negar i va insistir, diu, a presentar 
instàncies a l’Ajuntament, on se li va explicar que s’havien desestimat els recursos i 
que la única solució que admetia la Seguretat Social era fer-li la nòmina que ha 
mostrat la Sra. Martínez i que el treballador va dir que no signava. 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió la Sra. Boza 
 
Finalment, quan a l’expedient informatiu que està en funció d’obrir-se el Sr. Macià 
explica que aquest treballador va presentar una instància a l’Ajuntament on venia a dir 
que els diners ni estaven a l’Ajuntament ni els tenia ell sinó que s’havien quedat de 
manera il·legal a RRHH, donant a entendre que se’ls havien quedat les funcionàries 
del departament i que ell, com a regidor i cap de RRHH li va demanar una rectificació 
perquè no pot permetre que es facin aquestes insinuacions. 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió la Sra. Boza i s´hi absenta el Sr. Palomo. 
 
El Sr. Mudarra, en resposta a la pregunta núm. 4 formulada per la Sra. Martínez, 
explica que les carpes per a la Verema estaven demanades a la Diputació però que 
pocs dies abans els van dir que no podia ser degut a que hi havia un contracte amb 
l’empresa que subministrava aquestes carpes a la Diputació que no s’havia pogut tirar 
endavant, motiu pel qual es van haver de llogar totes les carpes; per altra banda, 
afegeix, indica que es va agafar una carpa el dia de la Verema perquè va ploure però 
que va ser una decisió d’aquell mateix dia. 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Palomo. 
 
El Sr. Mudarra, respecte la pregunta sobre els restauradors de Les Salines, explica 
que en data 19 de novembre, l’Associació de Comerciants de Les Salines va demanar 
per instància una reunió de caràcter urgent; que, ell, com a regidor de Comerç, ja 
havia tingut una reunió amb aquesta persona el mes de setembre per a treballar la 
promoció d’aquesta zona i que li va comentar que si sorgia alguna cosa més per a 
poder treballar podien informar-lo però que no li van comentar res fins que, 
casualment, diu, en menys de dos mesos, van entrar aquesta instància paral·lelament 
a la presentació d’una  demanda de Junta de Portaveus urgent per a parlar d’aquest 
tema. Continua dient que aleshores va demanar a l’equip de govern convocar una 
reunió amb l’associació i que hi assistissin tots; que la reunió es va convocar per al 3 
de desembre, menys de 15 dies després de l’entrada de la instància, però que no es 
van presentar i que dos dies abans de la reunió van entrar una instància demanant 
una reunió també amb l’oposició. Indica que vol aclarir això perquè no quedi només en 
una resposta escrita. 
 
 
Preguntes del grup municipal de Guanyem Cubelles 
 
1.- El Sr. Daniel Pérez diu que a l’acta de la Junta de Govern Local de data 11 de 
novembre de 2015 l’alcaldessa informa al govern que el Tribunal de Comptes declara 
l’arxiu de les diligències sobre les suposades irregularitats comptables de la 
contractació, execució i finalització de la recaptació privada dels tributs municipals i 
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pregunta: hi ha algun tràmit que encara estigui obert en aquest sentit? Ens poden 
donar una còpia de l’expedient? El govern tenia pensat informar-ne la ciutadania? 
 
2.- El Sr. Daniel Pérez comenta que s’han assabentat a través d’una acta de la Junta 
de Govern que gairebé tot l’any 2015 no s’ha fet cap liquidació a la Llar d’infants La 
Draga i pregunta: ja s’ha pagat? Per quin motiu no s’havia liquidat? 
 
Preguntes del grup municipal de CIU 
 
1.- La Sra. Cuadra pregunta: quines són les directrius en matèria d’ocupació que es 
marca el regidor corresponent després de que les dades dels mesos de setembre 
octubre i novembre ens diuen que l’atur al nostre municipi va en augment?  
 
2.- La Sra. Cuadra pregunta: quan està previst convocar el primer Consell Escolar 
municipal? Hi ha la previsió de fer-ne més durant l’any? 
 
3.- La Sra. Cuadra pregunta: hi ha previsió de portar a terme els Plens infantils per 
part de la regidoria d’Ensenyament? 
 
4.- La Sra. Cuadra pregunta: en quin punt es troba la modificació d’usos que es va fer 
de la discoteca? 
 
5.- La Sra. Cuadra pregunta: com tenim el Portal de Transparència? Són conscients 
que ha d’estar en vigor abans de l’1 de gener? 
 
6.- La Sra. Cuadra pregunta: quines regidories van signar el conveni amb Càritas? Ha 
tingut algun cost el fet de no signar el de Creu Roja que s’havia iniciat? 
 
7.- La Sra. Cuadra pregunta: hi ha prevista alguna data per a iniciar l’auditoria de 
personal que es va aprovar el mes de setembre? 
 
8.- La Sra. Cuadra pregunta: com pensa el govern poder aprovar el que disposa el 
Decret 437 sense que comporti un nou reparament per part d’Intervenció?. 
Seguidament demana que la Interventora o el departament d’Intervenció defineixi què 
vol dir reparament. Considera que quan són reparaments que afecten a les nòmines 
dels treballadors s’ha de tirar endavant perquè no pot ser que aquests treballadors no 
cobrin. Afegeix que en aquest Ple hi ha trobat molts reparaments que creu que són 
sinònim d’una mala gestió i pregunta: hi ha un número màxim de reparament  per Ple? 
Finalment, demana que s’aclareixi el procediment per a fer preguntes al Ple, que quan 
es facin siguin concises i que si cal revisar el ROM es revisi. 
 
El Sr. Grau comenta que després del parlat, la bateria de preguntes que tenien les 
presentaran per al proper Ple i pregunta si creuen els regidors que seria útil convocar 
una Comissió Informativa el més aviat possible per a determinar actualitzar aquesta 
lectura del ROM, que a la legislatura anterior no va suposar cap problema, diu, i als 
últims Plens sí. 
 
L’alcaldessa respon al Sr. Grau que a l’anterior legislatura el ROM mai es va posar en 
pràctica.  
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Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal CUBELLENCS-FIC 
en el Ple ordinari del 20 d’octubre de 2015 

 
1.- La Sra. Martínez explica que al ple del mes de setembre va preguntar si ja havien 
decidit a què es destinaria el romanent del fons rebut per la Caixa, li han respost que 
encara no esta decidit; per tant, pregunta: Saben a quina finalitat es destinarà?  Quin 
és l’import del romanent?  
 
El romanent està intacte (18.000€) que es van ingressar al compte general. Es 

destinaran a adequar el magatzem d’aliments. 

2.- La Sra. Martínez  diu que a l’anterior ple, l’alcaldessa va comentar que existia una 
auditoria encarregada a l’empresa Estratègia Local, de la qual no tenien cap 
documentació, pregunta: Han trobat alguna documentació al respecte? En cas 
afirmatiu, els poden fer arribar còpies?  S’han pogut posar en contacte amb l’empresa? 
 
Tal i com havien acordat, es va lliurar còpia del document redactat per l’empresa 
Estratègia Local, el dia 26 d’octubre de 2015 a través de l’E-Notum a tots els regidors i 
regidores de la Corporació. 
 
3.- La Sra. Martínez  en referència al requeriment que figura a la diligència fiscal núm. 
718 per acord de ple del 17 de març de 2015 per l’ordenació de pagament de nòmines 
i malgrat el reparament de secretaria-intervenció per valors inclosos a les nòmines, és 
a dir, s’està pagant per nòmina dues vegades pel mateix concepte, o per unes hores 
que no estan acreditades.  Pensa que han tingut quatre mesos per resoldre aquesta 
situació des de la Regidoria de Recursos Humans, per tant, pregunta: Quan pensen 
regular-ho? :  
 
Son criteris d’intervenció. L’origen son pactes i convenis que venen des de la 

legislatura passada, on el govern del que vostè en va formar part, per evitar problemes 

amb determinats col·lectius en va acceptar i votar, i que estan ara en via de solució 

amb meses de valoració i paritàries, i una catalogació. 

4.- La Sra. Martínez explica que al ple del mes de setembre van demanar que 
s’adeqüés un espai per l’acollida d’animals, li han respost que estudiarien la proposta 
realitzada, per tant, pregunta: s’ha iniciat el tràmit per resoldre el problema?  En tot 
cas, proposa al govern habilitar el solar situat al costat de la caserna ja que no seria 
massa costós i és de fàcil compliment. 
 
El regidor de Medi Ambient i Salut ha mantingut conversa amb el cap de Policia Local 
al respecte per tal d’habilitar un espai destinat a la funció de dipòsit temporal de gats i 
gossos abandonats/perduts que la gent porta a la Policia Local, en aquests moments 
s’ha de concretar l’espai de les dependències de la Policia Local on es podria habilitar 
aquest servei i així mantenir en condicions adequades als esmentats animals fins a la 
seva recollida per part de la Mancomunitat. 
 
5.- La Sra. Martínez considera lamentable l’estat d’alguns espais públics del municipi, 
com ara la plaça situada al costat de la plaça del Mercat, ja que els propietaris 
d’animals no recullen els excrements.  Diu que hi ha una ordenança municipal que 
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regula aquestes sancions i donada l’obligació de l’Ajuntament a sancionar aquest tipus 
d’actuacions, pregunta: poden lliurar un informe de les sancions aplicades en 
compliment d’aquesta normativa dels exercicis del 2014 i del 2015 fins l’octubre?  
Creuen que no s’està fent el necessari o no es vetlla per la higiene d’aquests espais? 
 
Un cop consultat els arxius de la Policia Local no consta cap sanció realitzada per 
aquest tipus d’actuacions, ni dels exercicis 2014-2015, ni en exercicis anteriors. 
Tot i així, es fan campanyes informatives i sancionadores en els espais on es detecten 
presència de gossos, bàsicament parcs infantils, passejos i en totes aquelles zones de 
la població on propietaris o responsables portin animals. 
Us informem que la última campanya s’ha dut a terme aquest mes de novembre durant 
la qual es van lliurar a propietaris de gossos 149 còpies d’un resum de l’ordenança 
municipal i es van aixecar 37 actes per infraccions detectades de l’ordenança, cap per 
d’elles per recollida d’excrements. 
Per altra banda, des de l’entrada en vigor de la nova normativa és obligatori portar 
bosses per a la recollida d’excrements, fet que serà motiu de sanció. 
 
6.- La Sra. Martínez explica que el govern va realitzar una roda de premsa per valorar 
els 100 dies de mandant, en aquesta van donar a conèixer que volien instaurar un 
gabinet d’alcaldia, per tant pregunta:  No seria més necessari crear un gabinet de 
vigilància dels contractes per dur el seguiment dels serveis que es realitzen dia a dia 
com l’enllumenat, el parc, la neteja, etc.. i que seria més productiu per a la població?  
 
En aquests moments el control i supervisió dels contractes que l’administració té 
concedits a diferents empreses s’efectua per part de l’òrgan gestor corresponent, cada 
contracte té designat un tècnic com a responsable.  
 
7.- La Sra. Martínez pregunta: respecte de la canonada aprovada al ple de setembre, 
quin protocol tenen establert per la seva retirada ja que es tracta d’una canonada de 
fibrociment? 
 
S’actuarà d’acord amb el “REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos 
con riesgo de exposición al amianto”. Bàsicament els operaris durant el treball 
seguiran el Pla de Treball amb Risc d’Amiant que SOREA té aprovat per l’Autoritat 
Laboral, a efectes d’evitar el despreniment de fibres i que siguin inhalades pels 
treballadors. 
 
8.- La Sra. Martínez pregunta: Per què no s’habiliten els passos que hi ha per sota de 
la via al costat de l’estació quan s’inunden amb els aiguats? 
 
Ho tindrem present. 
 
9.- La Sra. Martínez pregunta. Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 264/2015, de 24 de 
setembre, es resol aprovar l’adjudicació del contracte de serveis de monitoratge de 
diverses activitats portades a terme al Casal d’Avis, quantes empreses es van 
presentar al concurs? Per què el Decret d’Alcaldia núm. 295/2015, de 30 de setembre, 
deixa sense efecte el contracte de serveis de monitoratge? 
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Es van presentar cinc empreses. 
Es deixà sense efecte el contracte perquè l’empresa adjudicatària dels Lots 3 i 5, 
EDAT ACTIVA, no es va presentar ni complí amb posterioritat amb les seves 
obligacions, un cop adjudicat va renunciar a un dels lots als que s’hi presentà. 

 
 
Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal del Guanyem Cubelles 

en el Ple ordinari del 20 d’octubre de 2015 
 
1.- El Sr. Daniel Pérez pregunta: el govern municipal té previst realitzar algun tipus 
d’actuació per evitar la degradació de les zones de les rodalies de la plaça Jaume 
Balmes, carrer Colom i començament del passeig Vilanova, ja que hi ha façanes que 
s’estan caient? 
 
Tots aquests edificis malmesos estan inclosos en expedients de deures d’us i 
conservació. Són procediments lents. En el cas de l’edifici de la plaça Jaume Balmes 
es va obligar a protegir els elements de façana per evitar caigudes de trossos de la 
façana. A principis de desembre està previst que comencin les obres de rehabilitació 
de la façana. 
 
2.- El Sr. Daniel Pérez pregunta: Quina és la quantitat d’IBI que es paga per 
l’autopista? 
 
L’Ibi que es paga pel l’autopista és:  207.869,97€ (AUTOPISTA) + 12.216,01 (ÀREA 

DE SERVEI)  (DADES IBI 2015 ORGT) 

3.- El Sr. Daniel Pérez pregunta: a l’autopista, se li aplica algun tipus de bonificació 
respecte de l’IBI? 
 
L’autopista NO TÉ CAP BENEFICI FISCAL (dades IBI 2015 ORGT). És un Bé 

immoble de característiques especials. 

4.- El Sr. Daniel Pérez pregunta: Quina és la quantitat d’IBI que es paga a la propietat 
de l’església a Cubelles no destinades al culte? 
 
Els béns immobles propietat de l’església consten exempts per aplicació de l’article 
62.1.c) del TRLRHL: 
Artículo 62. Exenciones. 
1. Estarán exentos los siguientes inmuebles: 
c) Los de la Iglesia Católica, en los términos previstos en el Acuerdo entre el Estado 
Español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos, de 3 de enero de 1979, y los de 
las asociaciones confesionales no católicas legalmente reconocidas, en los términos 
establecidos en los respectivos acuerdos de cooperación suscritos en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 16 de la Constitución. 
Sentència Tribunal Suprem de 04/04/2014: 
Es consideren exempts d’IBI TOTS els immobles de l’església ( encara que no estiguin 
destinats al culte) , EXCEPTE els que estiguin afectats a activitats econòmiques . 
No ens consta que hi hagi afectada cap activitat econòmica, i, en conseqüència, els 
rebuts consten amb un benefici fiscal del 100%. 
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Els imports que correspondrien d’IBI pel valor cadastral serien :   
CONSTEN 3 BÉNS IMMOBLES: 
1)    RECTORIA. Plaça de Santa maria,1 quota: 1.649,69€   

titular: DIOCESI DE SANT FELIU 
2)   TERRENY “HORT DEL RECTOR”. Raval del Torrent quota: 3.049,98€  

titular: ARZOBISPADO DE BARCELONA 
3)    FINCA RÚSTICA POL 2 PARCEL.LA 132  No arriba al mínim per tributar  

(valor cadastral 20,14€) 
 
 

Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal PP 
en el Ple ordinari del 20 d’octubre de 2015 

 
 
1.- El Sr. Palomo pregunta: Després de les pluges del passat 3 d’octubre es van 
trobar que el municipi va quedar pràcticament tallat, malmès i brut, com a 
conseqüència dels aiguats, i pregunta: es poden posar mesures de neteja en 
situacions excepcionals? 
 
Des dels serveis tècnics municipals, i davant dels inusuals i desproporcionats aiguats, 
va procedir a executar els treballs de neteja amb mitjans extraordinaris a banda dels 
habituals del propi contracte (fins i tot van haver-hi queixes veïnals de determinades 
zones del municipi perquè les tasques de neteja es van fer en horaris intempestius per 
tal de poder donar solució a la problemàtica el més ràpid possible), es van prioritzar les 
actuacions d’urgència en aquelles zones més conflictives i afectades, com poden ser 
escoles, llars d’infants, zones de comerços, passeigs marítims, etc... 
 
2.- El Sr. Palomo pregunta: Es troba dins del pla asfaltat el carrer Cor de l’Espiga i el 
carrer Segre, ja que hi ha esvorancs? 
 
El carrer Cor l’Espiga i el C/Segre en el tram comprés entre el C/ Cor l’Espiga i el C/ 
Ntra. Sra. De la Mercè, es troba inclòs dins la fase 4 del “Pla de Pavimentació Asfàltica 
2013-2015”. Tot i això, en pressupost 2016, només es troba pressupostada la fase 3b. 
 
3. El Sr. Palomo pregunta: En quina fase es troba el projecte de remodelació del 
passeig Marítim?  
 
En relació a aquest projecte es va fer tot el procés de participació ciutadana. La 
regidoria d’urbanisme de l’anterior legislatura va demanar 6 o 7 pressupostos per a 
contractar la redacció del projecte executiu. Per l’import s’hagués pogut encarregar 
amb un contracte menor el projecte i ara ja el tindríem. No obstant això el regidor de 
participació ciutadana, Sr. Grau, va voler encarregar prèviament un altre contracte per 
a l’assessorament en la contractació del projecte que va ser informat 
desfavorablement per STM, i em sembla que per la Cap de l’OPIC. Ni l’objecte 
d’aquest contracte podia efectuar-se, ja que són tasques que corresponen als 
funcionaris, ni l’import del contracte era raonable, ja que pujava pràcticament al 50% 
del cost de redacció del projecte. Amb el canvi de legislatura es va aturar tot. 
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4.- El Sr. Palomo pregunta: després de rebre la informació que a Can Travé hi ha una 
plaga de tèrmits, en quin punt està l’inventari del patrimoni a efectes de poder treure 
l’inventari movible i col·locar-lo en una altre lloc per salvar-lo? 
 
La plaga de tèrmits de Can Travé fou detectada en els treballs de retirada i trasllat de 
la documentació adquirida a l’arxiu municipal de Cubelles, el mes de maig-juny 
d’aquest any. Els punts on la plaga ha afectat documentació (llibres) són els següents:  
 

- Armari baix de la biblioteca de ciències naturals. És el primer espai on es va 

detectar la plaga. Només havien menjat capses de cartó que contenien 

col·leccions de postals. Es van eliminar les capses i les postals es van separar i 

posar en bosses hermètiques per evitar qualsevol contagi. 

- Armari d’entrada passadís d’accés al pavelló. Afectà diversos llibres sobre la 

temàtica de trens. Es consultà a unes restauradores especialistes en 

afectacions del paper i van fer una revisió dels volums afectats, retirant els que 

es podien restaurar guardant-los en bosses estanques fins a poder-los 

restaurar, i rebutjant aquell material que era irrecuperable.  

- Armari d’exposició de la sala petita de la biblioteca d’història natural (frontal 

dret). Hi ha hagut un llibre afectat que ha resultat irrecuperable, però s’ha 

deixat al mateix lloc per recomanació expressa de les empreses de tractament 

de tèrmits. El tractament funciona posant estacions de control en espais on les 

termites mengen i estan actives. Com que aquell llibre ja era irrecuperable, s’ha 

optat per deixar-lo al mateix lloc segons consell de les empreses de tractament 

de plagues a les que s’ha consultat. Hem realitzat, per precaució, la retirada de 

material de les demés lleixes de l’armari, on hi havia, entre d’altres, un parell 

d’àlbums de fotografies familiars que encara no s’havien vist afectats. 

- Armari d’exposició de la sala petita de la biblioteca d’història natural (lateral 

dret). El mes passat es detectà que les termites s’havien escampat des de 

l’armari del costat. Per aquest motiu s’ha fet la retirada de tot el material llibre.  

 

Respecte l’inventari del contingut de Can Travé, el cost de la seva realització està 
previst en el pressupost de patrimoni de 2016, donat que en aquests moments no hi ha 
partida pressupostària suficient per a dur-lo a terme. Per aquest motiu, setmanalment 
es fa una revisió als elements més susceptibles d’ésser atacats per aquests insectes. 
Els tèrmits afecten, prioritàriament, material llibre i fusta que està incorporada a la 
construcció (bigues, marcs de portes, etc.). En aquest cas, el mobiliari únicament està 
afectat per corcs que, si bé també és una plaga que caldrà tractar en un futur, la forma 
que tenen d’actuar no genera una urgència en la seva actuació com sí que ho fa la 
plaga de tèrmits.  
En resum, tot i que l’inventari del contingut de Can Travé no es farà fins el 2016, els 
elements llibre s’han retirat dels punts conflictius i es treballa per a fer el seguiment 
d’aquests espais setmana a setmana mitjançant el personal tècnic d’aquest 
Ajuntament.  Tot el material retirat es serva amb la procedència identificada perquè, si 
s’escau, un cop la plaga estigui eliminada, puguin tornar a restituir-se amb la mateixa 
disposició original. 
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L´alcaldessa finalitza la sessió donant les gràcies a la ciutadania i desitjant-los unes 
bones festes i un millor any 2016. 
 
No havent-hi més assumptes per fer constar, l’ Alcaldessa presidenta aixeca la sessió, 
quan són les 22:15 hores; com a secretària general, en dono fe. 
 
      


