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EXTRACTE DE L’ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 19 D’ABRIL DE 
2016, ADAPTADA A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 DE DESEMBRE, DE 
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD) 
 
 
A Cubelles, el dia 19 d’abril de 2016, a les 18:32 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 del Grup Municipal d’Unitat Cubellenca11-
Reagrupament. 
 
- Sr. Francesc Xavier Grau Roig, regidor del Grup Municipal Socialista de Catalunya-
Candidatura del Progrés. 
 
- Sr. José Manuel Écija Albalate, regidor del Grup Municipal Socialista de Catalunya-
Candidatura del Progrés. 
 
- Sr. Albert Tribó Ramírez, regidor del Grup Municipal Sí Es Pot  
 
- Sra. Sara Di Stefano Bosch, regidora del Grup Municipal Sí Es Pot 
 
- Sra. Noemí Boza Cano, regidora del Grup municipal del Partit Popular de Cubelles. 
 
- Sra. Noemí Cuadra Soriano, regidora del Grup Municipal de Convergència i Unió. 
 
- Sr. Xavier Baraza i Sánchez, regidor del  Grup Municipal de Convergència i Unió. 
 
- Sr. Daniel Pérez Luque, regidor del  Grup Municipal Guanyem Cubelles  
 
-  Sra. Ana Maria Martínez Gallemí, regidora del Grup Municipal 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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Excusa la seva assistència el Sr. José Ramón Palomo Nogales, regidor del Grup 
municipal del Partit Popular de Cubelles 
 
ORDRE DEL DIA 
 
I. APROVACIÓ D’ACTES 
 
1.1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
DE 15 DE MARÇ DE 2016 
 
La Sra. Martínez diu que a la pregunta núm. 4 del Ple del març van sol·licitar 
informació sobre els reparaments que se’ls ha fet arribar amb les respostes però que 
hi ha un buit perquè es passa de la pàgina 73 a la 130 i demana que se’ls faci arribar. 
 
Es sotmet a votació l’acta i s’aprova per 15 vots a favor (4 d’UC-11 RCAT, 2 ERC-AM, 
1 d’ICV-E, 1 del PSC, 2 de Cubelles Sí es pot, 1 del PP, 2 de CIU,1 de Guanyem 
Cubelles i 1 de Cubellencs-FIC), cap vot en contra i 1 abstenció del Sr. Écija del PSC. 
 
II. PART INFORMATIVA 
 
2.- INFORMACIONS DE PRESIDÈNCIA 
 
2.1.- L’alcaldessa informa que el regidor del PP, José Ramón Palomo Nogales, va 
presentar la seva renúncia de l’acta de regidor de l’Ajuntament el passat 16 d’abril per 
motius personals. 
 
La Sra. Boza li agraeix la seva dedicació durant aquest temps i afegeix que malgrat ha 
estat curt  sempre ha fet propostes sensates i ha tingut idees interessants expressades 
amb el màxim respecte. Aclareix que els motius de la renúncia són estrictament 
professionals deguts a un canvi laboral que li impedeix ara poder assistir a les 
Comissions. Finalment agreix la militància per entendre aquesta situació i a la resta de 
regidors pel respecte que li han tingut. 
 
L’Alcaldessa diu que li agraeixen aquest temps que ha estat com a regidor. 
 
3.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA 
 
De conformitat amb el que estableix l’article 42 del Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es dóna compte al Ple de 
l’adopció dels acords en matèria de Recursos Humans. 
 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats. 
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4.- DONAR COMPTE DELS TEMES DE PERSONAL 
 
No n’hi ha 
 
5.- 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’eleva a Ple l’Informe d’Intervenció núm. 12/16 de 8/04/16, 
essent els acords adoptats en contra els reparaments efectuats els següents: 

 
INFORME 12/16 MARÇ 2016 

DF DA  REPARAMENT (OBJECCIÓ) 

148 DA 118/2016, de 22 de març REPARAMENT segons informe conjunt de Secretaria-Intervenció 
2/2016. Reconeixement extrajudicial de crèdits de gener de 2016, 
relació de factures núm. 8/2016 aprovat per Junta de Govern Local de 
23/03/2016. L'import total de la relació és de 90.779,78€. 

166 Acord Plenari 17/3/15,                         
Decret Alcaldia 105 i 106/2016 així 
com ordenació de pagament de la 
nòmina malgrat l'existència dels 
reparaments en quan a valors inclosos 
en la nòmina relativa al mes de març 

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

 

L’Alcaldessa diu que els reparaments no són una cosa d’aquest govern i que ja ve de 
fa 8 o 9 anys. 

La secretària, a petició de l’Alcaldessa, llegeix els reparaments que hi va haver a tot 
l’any 2014 així com els del 2015, del gener fins a l’abril. 

 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats. 
 
6.- DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEL PLA PRESSUPOSTARI A MIG 
TERMINI 2017-2019  
 
Aquesta Alcaldia dóna compte al Ple de l’aprovació del Pla Pressupostari a Mig 
Termini 2017 - 2019 per decret núm. 97/2016, de 14 de març de 2016, que a 
continuació es transcriu:  
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“Atès l’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen 
les obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, 
de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF), 
s’estableix que abans del 15 de març de cada any, d’acord amb la informació sobre 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària i de deute pública que prèviament subministri 
l’Estat, es remetran els marcs pressupostaris a mig termini en els que se emmarcarà 
l’elaboració dels Pressupostos anuals. 
 
Atès l’art. 15 de l’Ordre anterior, s’estableix que amb caràcter anual es remetran abans 
de l’1 d’octubre de cada any: 
 

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

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

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

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

 
Atès que està disponible l’aplicació i guia per elaborar el Pla Pressupostari a Mig 
Termini 2017-2019 a l’oficina virtual de les entitats locals del Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques (MHAP). 
  
Vist el marc pressupostari elaborat i proposat pel Regidor d’Hisenda en relació als 
exercicis 2017-2019.  
 
Vist l’informe d’intervenció, núm. 10/2016, de 14 de març de 2016. 
 
Aquest Pla Pressupostari a Mig Termini 2017-2019 preveu tant l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària com l’objectiu de deute.  
Per tot això,  
 

HE RESOLT 
 
 
Primer.- Aprovar el Pla Pressupostari a Mig Termini dels exercicis 2017-2019 
presentats i que consten a l’expedient. 
 
Segon.- Donar ordres a la intervenció municipal per tal que s’enviïn al Ministeri 
d’Economia i Hisenda, abans de la finalització del termini del 14 de març. 
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Tercer.- Donar compte al Ple en la pròxima sessió plenària que es celebri” 
 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats. 
 
La Interventora, a petició del regidor d’Hisenda, explica el Pla pressupostari a mig 
termini. 
 
El Sr. Écija diu que a la previsió d’execució hi han dues partides que sobresurten, la 
primera un increment en el capítol de personal i la segona un increment de més de 
800.000 € al capítol d’ingressos, i demana saber si aquest augment correspondria a un 
increment de l’IBI per al 2017. 
 
El Sr. Mudarra respon que sí, que seria una estimació en aquest sentit. 
 
La Interventora, quant a l’increment del capítol de personal, explica que el pressupost 
es va elaborar i va quedar tancat a data 3 de març; que, amb posterioritat, la DIBA 
comunica que hi haurà una subvenció que generarà la possibilitat de fer un Pla 
d’Ocupació i que, per tant, aquests 113.000 € es tenen en compte en aquest Pla i 
s’incorporarien al pressupost per mitjà de la corresponent modificació de pressupost 
de generació de crèdit per ingressos. 
 
A petició del Sr. Grau, es transcriu de forma literal la seva intervenció: 
 
“No estem d’acord amb aquesta decisió unilateral que havíem anunciat, que el govern 
havia públicament desmentit, i que avui el regidor d’Hisenda constata: la decisió dels 
tres partits que formen el govern d’augmentar els impostos i l’IBI a partir del 2017 
sense, com a mínim, haver tingut la cautela d’exhaurir el calendari d’aprovació en el 
mes d’octubre o haver buscat el suport de la resta de grups. Nosaltres, avui, en el 
decurs d’aquest Ple, intentarem posar sobre la taula en el debat dels punts posteriors 
que hi ha alternatives millors que no gravin els impostos dels ciutadans i ciutadanes”. 
 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats. 
 
 
III. PART RESOLUTIVA 
 
ALCALDIA/PRESIDÈNCIA  
 
7.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PRESSUPOST GENERAL DE LA 
CORPORACIÓ PER L’EXERCICI DE 2016 
 
Vist el projecte de Pressupost General de la Corporació per a l’exercici 2016. 

Vist allò que disposen els articles 162 a 171 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i el 
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RD 500/1990, de 20 d’abril i la Llei General pressupostària i demés normativa 
aplicable. 
 
Vist l’informe dels Recursos Humans núm. RRHH.C.5-2016 de 3 de març de 2016. 
 
Vist l’informe preceptiu de la Intervenció Municipal núm. 8/16 de 3 de març de 2016. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa del 12 d’abril de 2016. 
 
Aquesta Alcaldia Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Deixar sense efecte els ajustos al pressupost prorrogat i les modificacions 
pressupostàries que tot seguit es detallen per trobar-se incloses dins el pressupost 
inicial: 

          EXPEDIENT ASSUMPTE 

2222/5/16 Modificació pressupost  mòdul SICALWIN 2/2016  

 

Segon.- Aprovar inicialment el Pressupost General de la Corporació i la plantilla per 

l’exercici de 2016 segons l’expedient que s’adjunta a la present comprensiu del 
contingut establert al RD 500/1990 de 20 d’abril amb el resum següent: 
 

RESUM PER CAPITOLS PRESSUPOST D'INGRESSOS EXERCICI 2016 

CAPÍTOL 1 IMPOSTOS DIRECTES 8.177.668,64 

CAPITOL 2 IMPOSTOS INDIRECTES 330.000,00 

CAPÍTOL 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 2.617.231,55 

CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 3.551.322,69 

CAPITOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 106.608,37 

OPERACIONS CORRENTS 14.782.831,25 
CAPITOL 6 ALIENACIÓ DE BÉNS 1.354.500,00 

CAPITOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 50.568,75 

CAPÍTOL 8 ACTIUS FINANCERS 6.500,00 

CAPÍTOL 9 PASSIUS FINANCERS 375.000,00 

OPERACIONS DE CAPITAL I FINANCERES 1.786.568,75 

TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 16.569.400,00 

  

 RESUM PER CAPITOLS PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2016 

CAPÍTOL 1 DESPESES DE PERSONAL 6.224.866,45 

CAPITOL 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 4.444.433,71 

CAPÍTOL 3 DESPESES FINANCERES 88.707,50 

CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 2.710.314,40 

CAPITOL 5 FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS 536.900,00 

OPERACIONS CORRENTS 14.005.222,06 
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CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS 1.786.942,65 

CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 74.728,95 

CAPÍTOL 8 ACTIUS FINANCERS 6.500,00 

CAPÍTOL 9 PASSIUS FINANCERS 696.006,34 

OPERACIONS DE CAPITAL I FINANCERES 2.564.177,94 

TOTAL PRESSUPOST DESPESES 16.569.400,00 

 
 
Tercer.- Exposar al públic per termini de quinze dies a comptar del dia següent a la 
publicació del corresponent edicte en el BOP, durant els quals els interessats podran 
examinar l’expedient i presentar reclamacions davant el Ple. L´expedient es considera 
definitivament aprovat si durant el citat termini no es presenten reclamacions. En cas 
contrari el Ple disposarà d’un termini d’un mes per resoldre-les. 
 
Quart.- El Pressupost General, resumit per capítols, i la plantilla definitivament 
aprovats, amb o sense modificacions sobre els inicials, seran inserits en el BOP de 
Barcelona, realitzant-se la tramesa a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de 
Catalunya corresponent.   
 
Cinquè.- Còpia del pressupost i de les seves modificacions haurà d’estar a disposició 
del públic, a efectes informatius, des de la seva aprovació definitiva fins la finalització 
de l’exercici. 
 
L’Alcaldessa explica que, degut al malestar que els ha fet arribar l’oposició referent a 
la disminució al present pressupost de les retribucions als regidors i aportacions als 
grups municipals, van convocar una Junta de Portaveus extraordinària i es va decidir 
fer una esmena al pressupost i deixar-ho tal i com es va aprovar al Ple del Cartipàs. 
L’esmena és la següent: 
 
“ESMENA A LA PROPOSTA D’ APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PRESSUPOST 
GENERAL DE LA CORPORACIÓ PER L’EXERCICI DE 2016  
 
Es considera necessari fer una esmena a la documentació del pressupost per a 
l’exercici 2016 en el sentit de mantenir els valors de les indemnitzacions per 
assistències a òrgans col·legiats i els corresponents a l’assignació als grups 
municipals en el import recollit en les Bases d’Execució del Pressupost del pressupost 
prorrogat tenint en compte els darrers valors aprovats en el plenari de 17/7/2015, 
modificant els valors recollits en l’apartat 78 DIETES, DESPLAÇAMENTS I 
REPRESENTACIONS del document de les BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 
2016.  
 
Aquesta modificació de les BEP implica la necessitat d’ajustar les dues aplicacions 
pressupostàries a les que s’imputa la despesa corresponent, fent necessari reduir 
aplicacions diverses per tal de mantenir l’equilibri pressupostari.  
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Vist l’annex a l’informe de la Intervenció Municipal núm. 8/16 de 18 d’abril de 2016. 
 
Aquesta Alcaldia Presidència proposa al Ple l’esmena de la documentació següent:   
 
Primer.- Establir els valors de l’apartat 78 DIETES, DESPLAÇAMENTS I 
REPRESENTACIONS del document de les BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 
2016 de la forma següent: 
... 
6.3 Les despeses d’indemnització mensual per assistències dels membres de la Corporació 
estan subjectes a l’IRPF i els imports bruts es fixen amb el detall següent: 

 
Assistència a sessions d’òrgans col·legiats: 
 

Òrgan € 

JGL  209 

JGL de treball                         190 

PLE 247 

CI/CEC 104,50 

Junta de Portaveus 142,50 

... 
7.- Les assignacions als grups municipals, són les que es detallen:  
a) Quantitat per grup municipal …… 450,00 € / mes  
b) Per cada regidor/a electe ………..  50,00 € / mes 
 
Segon.- Modificar els valors de les aplicacions pressupostàries que tot seguit 
s’assenyalen: 

Orgànica Programa Econòmica Descripció On diu Ha de dir 

10 912 23300 ALTRES INDEMNITZACIONS 147.700,00 157.940,00 

10 912 48900 ALTRES TRANSFERÈNCIES 47.040,00 58.800,00 

11 920 22604 JURÍDICS, CONTENCIOSOS. 30.000,00 19.760,00 

22 491 46702 CONSORCI TELEDIGITAL GARRAF 35.300,00 23.540,00 

 
 
La Sra. Cuadra diu que CIU no va fer aquesta demanda perquè no estaven en contra 
de que es reduís el 20% als grups municipals. 
 
La Sra. Martínez diu que a la reunió que va tenir amb el Sr. Mudarra ella mateixa va 
proposar que si s’havia de fer contenció el seu grup hi estava disposat i demana al 
regidor que ho confirmi. 
 
El Sr. Mudarra indica que és cert. 
 
El Sr. Pérez diu que Guanyem no aprovarà l’esmena perquè consideren ridícul que el 
govern es faci una esmena al seu pressupost l’últim dia abans del Ple i considera que 
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ve donada per la moció que han presentat la majoria de grups de l’oposició rebaixant 
el salari de l’Alcaldessa i els topalls anuals un 20%. 
 
La Sra. Boza indica que votaran a favor de l’esmena malgrat creu que arriba fruit 
d’una reacció per la moció de l’oposició, i considera que pel fet que hi hagi 9 grups 
municipals no se’ls ha de castigar. 
 
El Sr. Grau agraeix la predisposició i comenta que van tenir una reunió sobre el 
pressupost amb al regidor d’Hisenda i li van expressar que repartir la quantitat 
econòmica enlloc d’entre 7 entre 9 partits era penalitzar la pluralitat política. També 
agraeix que es convoqués la Junta de Portaveus per a tractar aquest punt i considera 
que el cost polític per a l’Ajuntament no és només el dels grups polítics de l’oposició 
sinó també el cost salarial de l’Alcaldia. 
 
El Sr. Tribó diu que els sorprèn que el govern faci una esmena al seu propi 
pressupost i que el marge temporal denota la urgència. Creu que això només es pot 
deure a una reacció davant la moció que han presentat el PP, Guanyem, CIU, PSC i 
Cubellencs-FIC que el que feia al seu temps era reaccionar quan els toquen les seves 
retribucions i que es tracta dels mateixos grups, a excepció de Guanyem, que al Ple 
passat van donar la seva paraula de no presentar més mocions. 
 
La Sra. Martínez manifesta que no entenen la urgència de l’esmena perquè divendres 
passat a l’Audiència publica es va  presentar un pressupost de contenció i no sap què 
ha canviat de divendres a dilluns. Seguidament, explica que Cubellencs-FIC va entrar 
una moció perquè creien que la contenció s´havia d´aplicar en tots els aspectes i no 
només a una part del Consistori.  
 
L’Alcaldessa manifesta que divendres al matí no tenien cap pensament de fer una 
esmena però que l´han presentat després de captar el malestar per aquest tema, 
parlant amb la Sra. Boza i els Srs. Grau i Écija. 
 
El Sr. Macià explica que es baixaven un 20% a totes les retribucions i assignacions als 
partits. 
 
Es sotmet a votació l’esmena i s’aprova per 10 vots a favor (4 d’UC-11 RCAT, 2 
ERC-AM, 1 d’ICV-E, 2 del PSC i 1 del PP), 2 abstencions ( 2 de Cubelles Sí Es Pot) i 4 
vots en contra ( 2 de CIU, 1 de Guanyem Cubelles i 1 de Cubellencs-FIC). 
 
El Sr. Baraza pregunta a la secretària què succeiria si ara s’aprovés el pressupost 
però no la plantilla o la RLT. 
 
La secretària indica que la plantilla és un dels documents integrats al pressupost i 
que, per tant, segons la Llei, s’ha d’aprovar al mateix Ple que el pressupost perquè 
l’acord és únic. 
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El Sr. Baraza pregunta com és que aleshores els punts es presenten per separat. 
 
La secretària diu que la RLT és una cosa i la plantilla una altra i que els expedients 
són de departaments diferents. 
 
El Sr. Baraza demana que consti en acta la resposta que la secretària li va donar a 
aquesta pregunta el dia  18 de setembre de 2012 :” La secretària general respon que 
al punt sisè, al pressupost hi ha l´annex de personal amb la plantilla, amb els canvis 
proposats al punt setè, pel que es produiria la situació de si implícitament s’està 
aprovant la plantilla, del punt setè, i davant d´aquesta situació al seu informe recomana 
refondre els dos punts per a propers exercicis.” 
 
La secretària diu que una cosa és una recomanació i una altra una qüestió de 
legalitat; que ella va poder fer una recomanació basada en la situació concreta d’aquell 
moment de portar-ho en únic punt però que la Llei permet portar-ho en dos punts, que 
al que obliga la Llei és a portar el pressupost i la plantilla en un únic punt, que és com 
s’està fent, i que la RLT es pot portar en el mateix punt o en un punt independent. 
 
El Sr. Baraza pregunta quina situació tenim si s’aprova el pressupost però no s’aprova 
la plantilla. 
 
La secretària respon que haurem creat els llocs però no definit ni les funcions ni la 
forma de provisió. 
 
El Sr. Mudarra agraeix l’equip d’Intervenció i en especial a la Interventora general la 
seva tasca en el pressupost 2016 així com a les forces polítiques que han mostrat 
predisposició a trobar espais de diàleg i aportacions al pressupost. Explica que en 
aquest pressupost es recullen propostes del grups de l’oposició amb els que han tingut 
diferents trobades amb la finalitat d’obrir el diàleg. Destaca que el pressupost defineix 
les línies bàsiques que reflecteixen l’acció de govern durant l’exercici i respon a la 
voluntat del PAM però que s’ajusta també a la realitat econòmica actual de 
l’Ajuntament.  
 
A continuació, resumeix les quatre prioritats del govern: el servei a les persones, el 
desenvolupament urbà de forma sostenible, la Comunitat, garantint la cultura i 
preservant el patrimoni i el teixit cultural, esportiu i social, i finalment, un govern 
transparent, clar i obert als ciutadans i grups polítics. Seguidament comenta els 
aspectes més significatius del pressupost són la caiguda d’ingressos d’un 7,4% per 
impostos directes, principalment de la central tèrmica ja que la Direcció General del 
Cadastre va acordar un canvi del seu tipus d’IBI, el  que ha suposat una disminució de 
553.364,39 €. Continua explicant que també han deixat d’ingressar 68.000 € de l’IAE 
de la Central Tèrmica respecte el 2015  i  275.000 respecte el 2014. 
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Afegeix que s’han reduït principalment, les partides que no s’han executat al 2015 i 
s’ha evitat crear-ne de noves però que, tot i així, s’ha respectat la partida per ajuts 
socials, destinant-hi d’un total aproximat de 160.000 €, el que suposa un augment de 
7,5% respecte l’any passat. 
 
Continua explicant que, s’han respectat les subvencions a les entitats locals, per 
considerar important garantir el teixit social, cultural i esportiu i que s’ha creat una 
partida destinada a la realització d’un estudi per millorar la situació del clavegueram 
que afecta als abocaments del riu Foix. 
 
Seguidament destaca els canvis significatius del pressupost de despeses respecte el 
2015: pel que fa al capítol 1, augmenta la partida per l’increment dels sous de l’1% i 
pels Plans d’Ocupació però disminueix la despesa per l’ajustament de places laborals 
no ocupades i la retribució de només un càrrec electe. Quant a la part proporcional de 
la paga extra pendent del 2012 indica que no està prevista al pressupost inicial, però 
que es farà amb la incorporació del romanent 2015, un cop s’aprovi la proposta al Ple 
corresponent. 
 
En relació al Capítol 2, explica que és on s’ha fet una major contenció de despesa; pel 
que fa al Capítol 4 destaca l’aportació econòmica al Consorci Tele Digital del Garraf al 
voltant d’uns 70.000 € l’any; en relació al Capítol 6, presenten unes partides vinculades 
a finançament que s’obtindrien principalment per subvencions, préstecs i venda de 
terrenys, i explica les inversions.   
 
En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Hugué 
 
La Sra. Martínez  proposa deixar sobre la taula el punt per tal que s’esmenin els 
reparaments, que afecten a pagaments de nòmines, i es contemplin les propostes 
realitzades, tant per Cubellencs com per la resta de partits. 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Hugué 
 
El Sr. Pérez dóna suport a la proposta de deixar sobre la taula el punt. 
 
La Sra. Cuadra comenta que sí hi ha hagut diàleg i agraeix la informació rebuda. 
Explica que està d’acord amb els ajustaments realitzats, així com amb el manteniment 
de la partida destinada a subvencions a les entitats locals i les inversions.  
 
En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Grau 
 
Continua explicant que es van encallar en el tema de la plantilla, perquè van demanar 
que es tragués a concurs una de les places amb l’objectiu de començar a reduir el 
nombre de reparaments però que el govern ho va interpretar més com a una exigència 
que no pas com a una negociació. 
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En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Grau 
 
Segueix dient que consideren que s’hauria de revisar el projecte de la biblioteca i 
finalment, respecte l’aportació al Consorci Tele Digital del Garraf, pregunta si s’ha 
arribat a algun acord de poder-ho pagar en dos anys o si finalment es retallarà. 
 
L’alcaldessa manifesta que van considerar oportú reduir l’aportació al Consorci Tele 
Digital del Garraf, i creu que donada la bona relació amb la gerència del canal Blau 
entendran la situació econòmica de l’Ajuntament i els hi donaran facilitats. 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Macià 
 
La Sra. Boza manifesta que es suma a la proposta de deixar sobre la taula amb 
l’objectiu de treballar-hi conjuntament tots els grups polítics. 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Macià. 
 
Continua  dient que estan a favor de l’ajustament en l’aportació al Consorci Tele Digital 
del Garraf, però vol saber si existeix algun projecte alternatiu i en cas afirmatiu, en què 
consisteix. Afegeix que estan en contra de la incorporació de Cubelles a l’Associació 
de Municipis per la Independència, fet que  els impossibilita tirar endavant el 
pressupost i conclou dient que el seu partit no ha estat l’opció escollida per a tirar 
endavant el pressupost. 
 
El Sr. Tribó considera que, d’acord a la legalitat i per raons d’oportunitat, s’ha de votar 
el pressupost en aquesta sessió i no perllongar aquesta necessitat; considera que el 
pressupost no omple les expectatives del seu programa, atès que no inclou partides en 
matèria d’habitatge, pobresa energètica i medi ambient, sobre les quals el seu grup va 
presentar mocions en anteriors sessions plenàries. 
 
Afegeix que la reducció dels ingressos de la Central Tèrmica ja era previsible i que el 
govern hauria d’haver buscat solucions abans, per exemple incrementar les 
ordenances fiscals. En relació a les retribucions, diu que proposaven que quedessin tal 
i com regula la legislació de Podemos. 
 
El Sr. Grau expressa que la situació econòmica no justifica la màxima contenció del 
pressupost i troben innecessàries les retallades proposades. Comenta que el seu grup 
va proposar revisar grans serveis com l’enllumenat, la neteja i els espais verds, perquè 
negociats correctament poden donar marge d’estalvi, així com comptar amb 
finançament extern, obtenció de subvencions i de crèdits.  
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Seguidament, diu que dóna suport a les inversions proposades, però que no hi ha 
garantia de que es puguin realitzar en aquest exercici, i demana que el govern plantegi 
un programa d’inversions obrint un procés de negociació amb els grups.  
 
Afegeix que si no cal fer contenció de la despesa no hi ha justificació per a augmentar 
els impostos i que no estan d’acord amb la retallada al Consorci de TDT Garraf. 
Proposa que el pressupost es deixi sobre la taula o bé es retiri el punt, s’obri un 
període de negociació amb tots els grups, s’aprovi una proposta del pressupost, i que, 
un cop aprovada, l’Alcaldia es sotmeti a una moció de confiança a la qual el seu grup 
es compromet a donar suport si la feina s’ha realitzat correctament, ja que en cas 
contrari, diu,  demanaran la seva dimissió. 
 
L’alcaldessa demana a la Interventora que expliqui els motius de no poder demanar 
crèdit al 2016. 
 
La Interventora diferencia dos conceptes, d’una banda la necessitat d’aconseguir un 
equilibri entre ingressos i despeses, que garanteix tenir un estalvi net positiu; que en 
aquest ajuntament aquest estalvi net és positiu com també ho és el romanent de 
tresoreria i que si això no fos així l’ajuntament tindria un problema de sanejament i, per 
tant, s’haurien d’adoptar una sèrie de mesures que restringirien molt la capacitat de 
despesa i incrementarien la pressió fiscal. Comenta que aquesta no es la posició 
d’aquest ajuntament i entén que fent un equilibri i ajust de la despesa en aquest 
pressupost s’intenta evitar aquesta situació i, per tant, es reajusten les despeses per 
poder mantenir aquesta posició sanejada.  
 
Continua aclarint que una altra cosa és la capacitat que es pugui tenir o no per fer 
inversions, per a la qual cosa s’ha de tenir en compte, no només l’estalvi net sinó 
també l’estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera. Afegeix que si 
l’Ajuntament s’endeuta ha de tenir capacitat per generar ingressos corrents per poder 
fer el retorn del capital i el pagament dels interessos i, per tant, ha de planificar 
pressupostàriament de manera assenyada per tal de complir amb la llei d’estabilitat 
pressupostària. Per això, s’estan aprovant els plans a mig termini per tal de poder 
comprovar aquesta capacitat i, per tant, si en un exercici no es compleix un dels 
objectius macroeconòmics (estabilitat pressupostària i la regla de la despesa) en 
l’exercici pressupostari següent s’ha de complir; que aquests dos conceptes són 
diferents i s’han de conjugar tots dos i, per tant, cal realitzar una correcta previsió per 
poder planificar tant les estimacions com les execucions. 
 
El Sr. Écija diu que no és cert que l’ajuntament tingui problemes en la situació 
econòmica ja que hi ha un superàvit molt per sobre de la baixada d’impostos. Afegeix 
que hi ha una previsió d’amortització de 784.000 € però que també hi ha la possibilitat 
de demanar a les entitats una carència de tres anys, que afegit a l’estalvi de cada any 
suposaria 2,5 milions disponibles. 
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L’alcaldessa demana a la Interventora que aclareixi si és cert el que diu el Sr. Écija. 
 
La Interventora diu que el Sr. Écija fa referència a la capacitat de finançament 
estimada que està gravada al Ministeri i que té en compte criteris de comptabilitat a 
nivell nacional, no pressupostari Per altra banda, el superàvit pressupostari mesura el 
grau d’execució del pressupost i compara els drets que s’han reconegut amb les 
obligacions que s’han reconegut però també té en compte desviacions de finançament. 
Per tant, afirma que pot ser que ens trobem en una situació en que al 2015 tinguem un 
superàvit pressupostari, però que això no treu que l´ajuntament hagi de mantenir un 
estalvi net preventiu al pressupost de 2016. perquè no es pot portar a Ple un 
pressupost en el que els ingressos corrents siguin inferiors a les despeses corrents o a 
les despeses corrents més el capital que ha de retornar la Corporació. 
 
El Sr. Mudarra agraeix a tots els regidors i regidores les aportacions realitzades en 
aquest plenari, així com la bona entesa amb algun grup de l’oposició per tal d’aprovar 
el pressupost; afegeix que és cert que hi ha discrepàncies però que han tingut un 
espai prou ampli de quatre mesos de diàleg i, per això considera que no s’ha de deixar 
aquest tema sobre la taula.  
 
Explica que quan hi ha un romanent principalment serveix per a eixugar el deute o per 
a aplicar-lo a inversions, com s’ha fet comprant Can Travé, però que en aquest cas 
estem parlant de despeses corrents i que hi ha una caiguda d’ingressos ordinaris que 
no es poden aplicar íntegrament a aquestes despeses. 
 
En relació a les inversions indica que la idea és fer les més importants de cara al 2017 
perquè els diners que es demanen s’han de poder tornar. Quant a la venda de terrenys 
diu que és una possibilitat que tenim i finalment demana el vot favorable per a aprovar 
aquest pressupost. 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió la Sra. Alcaldessa 
 
El Sr. Macià en relació al nomenament que es va realitzar al departament 
d’Ensenyament aclareix que es va fer després que l’anterior equip de govern estigués 
sense cobrir-hi una baixa des de l’octubre del 2014, cosa que va generar una 
demanda per part de les Llars d’infants que volien denunciar l’Ajuntament perquè 
ningú signava les factures i, per tant, no podien cobrar; que , per aquest motiu, es va 
buscar una solució d’urgència posant-hi una persona que volgués fer-se càrrec d’una 
àrea i que després de parlar amb diferents funcionaris que no tenien interès en cobrir 
aquest lloc es va nomenar la persona que hi ha actualment.  
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió la Sra. Alcaldessa 
 
El Sr. Macià explica que no es va fer concurs degut al caràcter d’urgència però que el 
govern es va comprometre a treure aquesta plaça a concurs precisament per a acabar 
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amb els nomenaments a dit i els complements específics de més de 1.000 € que han 
fet altres partits quan han estat al govern aprovant-ho per Ple perquè no estaven en 
minoria. Quant als reparaments de la Policia, el Sr. Macià diu que al 2013, el regidor 
de Governació d’aleshores, el Sr. Lara de CIU, va fer un pacte aprovant una sèrie de 
condicions que porten al govern actual a aquests reparaments. 
 
La Sra. Cuadra diu que és cert que també es va parlar amb altres funcionaris per a 
però que era a canvi de zero euros i que no volen seguir sent còmplices de coses que 
no estan bé; que el que demanaven era dotar una petita partida per a demostrar la 
voluntat del govern de treure aquesta plaça a concurs. 
 
El Sr. Macià diu que ell ja li va explicar que no podia perquè no es pot assignar una 
partida a una plaça que no existeix perquè no està creada. 
 
El Sr. Écija diu – respecte els reparaments - que es tracta de no posar-ne més perquè 
ara tenen una altra importància donat que s’han de donar explicacions i s’ha de donar 
compte al Ple. Quant a la RLT diu que el seu grup l’ha demanat tres vegades però no 
l’han tingut fins última hora i no l’han pogut treballar. Finalment diu que sempre es 
pressuposta molt per sobre del que finalment es gasta i creu que s’hauria d’ajustar. 
 
El Sr. Macià diu que la importància dels reparaments és la mateixa es facin públics o 
no i que el primer complement d’assistència que es va donar a la Policia local el va 
atorgar la Sra. Romero del PSC. 
 
L’Alcaldessa diu que el malestar que el Sr. Écija va crear en relació als reparaments 
al primer Ple d’aquesta legislatura avui s’ha pogut demostrar que això ve d’anys 
enrere.  
 
La Sra. Boza recorda que una de les grans preocupacions de tots els grups, inclòs 
Unitat Cubellenca, era el de la plantilla perquè és sabut que hi ha problemes 
d’organització interna importants i que és una prioritat  posar-ho en marxa. 

Es sotmet a votació deixar el punt sobre la taula i es produeix empat per 7 vots en 
contra (4 d’UC-11 RCAT, 2 ERC-AM, 1 d’ICV-E), 7 vots a favor (2 del PSC, 2 de CIU, 
1 del PP, 1 de Guanyem Cubelles i 1 de Cubellencs-FIC) i 2 abstencions de Cubelles 
Sí es pot. 
 
Es realitza una segona votació i persisteix l’empat. 
 
L’empat  es resol amb el vot de qualitat de l’alcaldessa, per tant, no s’aprova deixar 
el punt sobre la taula. 
 
La Sra. Boza comenta que èticament la situació és que el seu grup té representació 
de 2 regidors però que, a l’estar absent l’altre regidor, només es compta 1 vot. 
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Es sotmet a votació la proposta i no s’aprova per 9 vots en contra (2 de PSC ,2 de 
Cubelles Sí es pot, 1 del PP, 2 de CIU, 1 de Guanyem Cubelles i 1 de Cubellencs-FIC) 
i 7 vots a favor (4 d’UC-11 RCAT, 2 ERC-AM, 1 d’ICV-E). 
 
El Sr. Pérez explica el motiu del seu vot en contra; opina que la baixada d’ingressos 
per part de la Central Tèrmica no és motiu per a retallar perquè hi ha diners i n’hi 
hauria més, afegeix, si es municipalitzessin alguns serveis.  
 
En aquests moments s’absenten de la sessió la Sra. Martínez i la Sra. Cuadra. 
 
Afegeix que el govern no vol contemplar un servei de bus digne i diu que la majoria 
d’inversions les vol finançar amb la venda de terrenys públics sense consultar-ho als 
cubellencs però si finalment no es venen no se’n podran dur a terme la major part. 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió la Sra. Cuadra. 
 
Continua dient que considera desproporcionat l’import de la biblioteca i diu que Can 
Travé és un gran forat a les arques municipals.  
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió la Sra. Martínez 
 
Finalment lamenta que la ciutadania no pugui participar en el pressupost i espera que 
en un futur això sigui possible. 
 
 
8.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA  MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS 
DE TREBALL 

Atès que el Ple de l’Ajuntament de Cubelles aprova anualment, entre d’altres, els 
documents relatius al pressupost, les bases d’execució i la plantilla i relació de llocs de 
treball reservats tant a funcionaris com a personal laboral.  
 
Atès que la relació del llocs de treball del personal al servei de la Corporació s’ha 
d’aprovar anualment en la mateixa sessió en què s’aprova el Pressupost. 
 
Atès que la Relació de Llocs de Treball és un instrument de caràcter obligatori en 
l’àmbit de les entitats locals,  (l’art. 74 de EBEP, i 90 LRBRL, ambdós de caràcter 
bàsic).  
 

Atès que l’ Entitat local ha d’elaborar la Relació de Llocs de Treball a partir del 
contingut genèric i de mínims establerts en l’art. 74, de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de 
l’Estatut Bàsic de l’ Empleat Públic. 

 



 

 

 

17  

 

 

Vista disposició transitòria segona del Reial decret 861/1986, de 25 d’abril, pel qual 
s’estableix el règim de retribucions dels funcionaris/àries de l’Administració local, 
modificat pel Reial decret 158/1996, de 2 de febrer, que autoritza els plens de les 
corporacions locals a aprovar "un catàleg de llocs".    

 

Vist allò que diu l’article 25 i ss. del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova 
el Reglament del personal al servei de les entitats locals. 

 

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa del 12 d’abril de 2016. 

 

Atès que es proposen les modificacions en la relació de llocs de treball que tot seguit 
es detallen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 
ANY 2016                 

    

                  
 

          

  
  

  
  

  

ANNEX: RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 2016 
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M.16   
Caporal policia 
local 

SC C1 17 AE SE SC 40,0 

Graduat escolar, 
FP i CFGM o 

equivalent; Carnet 
B1, BTP; Curs EPC 

Conc. 
Oposi

ció 
B Carnet BTP F 

concur
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107,5
9 

5   
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Local 
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107,5
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27   
 

M.16   Tresorer/a HI A1 26 AG HE HI 37,5 

Llic.   Administració i 
Direcció d'empreses, 
Economia, Ciències 

Actuarias i Financeres i en 
Ciències Econòmiques i 

Empresarials.  

Conc. 
Hab. 
Est. 

*   F 
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s hab. 
Estata

l 

935,7
9 

0,00 1   
 

1, AMORTITZACIÓ LLOCS DE TREBALL 
               

  

A.16   

Conserge  
Centre 

PC AP 12     CS 28,0 
Certificat 

d'escolaritat o 
equivalent 

Concu
rs 

A Aturat L 
ctre. 

Relleu 
166,2

9 0,00 

 
 
0 1  

 

Vist l’informe del departament de Recursos Humans número RRHH.O.1-16 segons el 
qual per motius legals s’ha de modificar la relació  dels llocs de treball de personal 
funcionari que queden reflectits a dalt, així com l’amortització del lloc de treball de 
conserge centre que actualment es troba vacant , amortització que no afecta a la 
plantilla de personal en no ser un lloc de treball estructural.  

 

Per tot això, l’ Alcaldia proposa al Ple els següents acords: 

 

PRIMER.- Aprovació de la Modificació de la Relació de llocs de Treball que tot seguit 
es detalla i a la que s’acompanya  l’organigrama i la relació de llocs de treball segons  
documents annexos ( DOC1; i DOC 2): 
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M.16   Tresorer/a HI A1 26 AG HE HI 37,5 

Llic.   Administració i 
Direcció d'empreses, 
Economia, Ciències 

Actuarias i Financeres i en 
Ciències Econòmiques i 

Empresarials.  

Conc. 
Hab. 
Est. 

*   F 

concur
s hab. 
Estata

l 

935,7
9 

0,00 1   
 

1, AMORTITZACIÓ LLOCS DE TREBALL 
               

  

A.16   

Conserge  
Centre 

PC AP 12     CS 28,0 
Certificat 

d'escolaritat o 
equivalent 

Concu
rs 

A Aturat L 
ctre. 

Relleu 
166,2

9 0,00 
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SEGON.-  Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya i al tauler de la Corporació la modificació de la relació 
de llocs de treball, modificació que entrarà en vigor en la data d’aprovació definitiva del  
Pressupost municipal per l’any 2016. 

TERCER.- Comunicar aquest  acord al departament de Recursos Humans  i a la 
representació dels treballadors. 

 

La Sra. Alcaldessa pregunta a la secretària com quedarien els dos punts següents 
ara que no s’ha aprovat el pressupost. 
 
La secretària explica que les opcions que hi ha són deixar sobre la taula, retirar o 
aprovar amb el condicionant que hi ha una modificació que és la creació del lloc de 
tresorer com a habilitat nacional, que és l’únic punt de la RLT que es modifica respecte 
la plantilla, i al no tenir el suport d´aquesta no entraria en vigor. 
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Es sotmet a votació deixar el punt sobre la taula i no s’aprova per 7 vots a favor (4 
d’UC-11 RCAT, 2 ERC-AM, 1 d’ICV-E), 3 abstencions  (2 de Cubelles Sí es pot i 1 de 
Guanyem Cubelles) i 6 vots en contra (2 del PSC, 1 del PP, 2 de CIU i 1 de 
Cubellencs-FIC) 
 
El Sr. Écija pregunta si la RLT també es pot aprovar per Junta de Govern igual que el 
pressupost. 
 
La secretària respon que la RLT no. 
 
El Sr. Grau demana que es retiri el punt. 
 
El Sr. Macià pregunta si hi ha un termini per a tenir tresorer habilitat nacional. 
 
La Interventora diu que el termini és fins el 31 de desembre de 2016 
 
Quan són les 21:06 h l’Alcaldessa proposa un recés per a decidir com s’ha de 
procedir. 
 
Es reprèn la sessió a les 21:20 h 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per 7 vots a favor (4 d’UC-11 RCAT, 2 
ERC-AM, 1 d’ICV-E), 3 abstencions  (2 de Cubelles Sí es pot i 1 de Guanyem 
Cubelles) i 6 vots en contra (2 del PSC, 1 del PP, 2 de CIU i 1 de Cubellencs-FIC) 
 

9.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU,  DE LA MASSA SALARIAL LABORAL DE 
L’AJUNTAMENT DE CUBELLES PER A L’EXERCICI 2016 

L’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i 
Sostenibilitat de l’Administració Local va  introduir a la Llei de Bases del Règim Local 
un nou article 103.bis, que assenyala el següent: 
 
"1. Las Corporaciones locales aprobarán anualmente la masa salarial del personal 
laboral del sector público local respetando los límites y las condiciones que se 
establezcan con carácter básico en la correspondiente Ley de Presupuestos 
Generales del Estado. 
2. La aprobación indicada en el apartado anterior comprenderá la referente a la propia 
Entidad Local, organismos, entidades públicas empresariales y demás entes públicos 
y sociedades mercantiles locales de ella dependientes, así como las de los consorcios 
adscritos a la misma en virtud de lo previsto en la legislación básica de régimen 
jurídico de las Administraciones Públicas y de las fundaciones en las que concurra 
alguna de las siguientes circunstancias: 
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a) Que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de las 
entidades citadas en este apartado. 
 
b) Que su patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, esté formado en 
más de un 50 por 100 por bienes o derechos aportados o cedidos por las referidas 
entidades. 
 
3. La masa salarial aprobada será publicada en la sede electrónica de la Corporación y 
en el Boletín Oficial de la Provincia o, en su caso, de la Comunidad Autónoma 
uniprovincial en el plazo de 20 días.» 
 
Per tal de complir amb aquesta nova obligació, i d’acord amb els pressupostos vigents 
per a l’exercici de 2016 de l’ Ajuntament de Cubelles. 
 
Vist l’informe del departament de Recursos Humans número RRHH.C-6-2015 Annex 1.  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa del 12 d’abril de 2016. 
 
Vist allò que diu l’article 21.1 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril Reguladora de les bases del 
Règim Local 
 
Per tot això; 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la massa salarial laboral de l’Ajuntament de Cubelles  per a l’exercici 
de 2016 en els següents termes: 
 
MASSA SALARIAL LABORAL DE L’AJUNTAMENT DE CUBELLES: 1.413.668,76 € 
 
Segon.- Ordenar la publicació de les anteriors dades a la web municipal i en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per 7 vots a favor (4 d’UC-11 RCAT, 2 
ERC-AM, 1 d’ICV-E), 3 abstencions  (2 de Cubelles Sí es pot i 1 de Guanyem 
Cubelles) i 6 vots en contra (2 de CIU, 1 de Cubellencs-FIC, 1 del PP i 2 de PSC). 
 
10.- ADHESIÓ A LA PROPOSTA DE L'AJUNTAMENT DE L’ARBOÇ DE 
SOL·LICITAR OFICIALMENT L'ATORGAMENT DE LA CREU DE  SANT  JORDI,  A  
L'ELENC ARTÍSTIC ARBOCENC 

La Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya va ser creada pel Decret 
457/1981, de 18 de desembre, amb la finalitat de distingir aquelles persones 
naturals o jurídiques que, pels seus mèrits, hagin prestat serveis destacats a 
Catalunya en la defensa de la seva identitat o, més generalment, en pla cívic i 
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cultural. 
 
L'Ajuntament de l'Arboç, en sessió plenària de data 26 de novembre de 2015, va 
acordar promoure oficialment la candidatura al Guardó de la Creu de Sant Jordi, 
l'entitat l'Elenc Artístic Arbocenc (1916-2016), com a reconeixement a la trajectòria 
dedicada al teatre, potenciant la nostra cultura i la nostra llengua, durant aquests 
100 anys de vida. 

 
L'Elenc Artístic Arbocenc és una entitat cultural conformada dins del teixit associatiu 
de la vila de l’Arboç. Fundat l'any 1916, l'elenc ha mantingut ininterrompudament, 
llevat durant la guerra civil, la seva activitat teatral amb més o menys freqüència. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa del 12 d’abril de 2016. 

Per tot l'anterior, es proposa al Ple, l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Cubelles, a la proposta de l'Ajuntament 
de l’Arboç de sol·licitar oficialment l'atorgament de la Creu de Sant  Jordi, guardó de la 
Generalitat de Catalunya, a l'Elenc Artístic Arbocenc  (1916-2016),  aprovada pel Ple 
en sessió ordinària de 26 de novembre de   2015. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a l'Ajuntament de  l’Arboç,  institució  gestora  de  la 
present  iniciativa. 
 
L’Alcaldessa explica la proposta  
 

Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per 7 vots a favor (4 d’UC-11 RCAT, 2 
ERC-AM, 1 d’ICV-E), 9 abstencions (2 del PSC, 2 de Cubelles Sí es pot ,1 del PP,2 de 
CIU ,1 de Guanyem Cubelles i 1 de Cubellencs-FIC) i cap vot en contra. 
  

11.- ALTRES TEMES  
 
No n’hi ha 
 
IV. PART DE CONTROL  
 
12.- MOCIONS  
 
12.1.- MOCIÓ SOBRE ELS ACORDS DE LA CONFERÈNCIA SOBRE EL CANVI 
CLIMÀTIC DE PARIS 2015 QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS D’UC 11-
RCAT, ERC-AM, ICV-E I PSC-CP 

Els passats dies 30 de novembre fins l'11 de desembre la Convenció Marc de les 
Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic, va celebrar a París, la XXI Conferència 
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Internacional sobre Canvi Climàtic i la 11a Conferència de les Parts en qualitat de 
reunió de les Parts en el Protocol de Kyoto. 

L'objectiu de la Conferència ha estat cercar un acord mundial de tots els països de les 
Nacions Unides per reduir de forma significativa les seves emissions de gasos d'efecte 
hivernacle. 

En l'actualitat, tot i les resistències de determinades economies, ja ningú no posa en 
dubte que l'actual creixement econòmic esta posant en perill el futur del planeta, si no 
s'adopten les mesures necessàries perquè aquest creixement econòmic esdevingui en 
un veritable desenvolupament sostenible. 

Per això calen canvis, integrar en els nostres hàbits quotidians noves formes de 
producció i consum. Uns canvis que han de fer-se a totes les escales, la mundial però 
també a escala local i fins i tot a escala domèstica. 

L'escala local esdevé un vàlua important de tot el procés de desenvolupament 
sostenible i és en aquest camp on les accions promogudes per l'administració local 
assoleixen un punt clau en l'objectiu de reduir les emissions de gasos d'efecte 
hivernacle. 

Davant el nou repte que suposa els nous acords de la Conferència Internacional sobre 
el Canvi Climàtic, es proposa al Ple l'adopció dels següents acords: 

1) Donar suport a la Declaració de París de la Climate Summit for leaders ( Una 
contribució decisiva dels municipis i les regions a la COP  21) i avançar-nos  als 
objectius previstos en l'acord de París de 2015 de la COP 21 en tota l'extensió de les 
nostres autoritats. 

2) Creació del PLA ESTRATÈGIC MUNICIPAL per donar suport als municipis en la 
implantació dels acords Paris 2015. 

3) En el marc d'aquest Pla Estratègic, promoure i donar suport a accions i iniciatives 
fent especial atenció en el desenvolupament de projectes lligats a: 

a) Projectes  d'economia  verda  i  social  per  a  la  creació  de  nova ocupació 

b) Projectes d’autosuficiència energètica amb èmfasi especial en l'estalvi d’eficiència i 
eficàcia i rehabilitació energètica, d'infraestructures domèstiques, de serveis i 
industrials 

c) Mobilitat i transport 

d) Participació i educació 

4) Instar l'Administració de l'Estat i la Generalitat de Catalunya a impulsar polítiques de 
suport i ajut als municipis per tal d'assolir conjuntament els objectius establerts en la 
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Conferencia Internacional sobre el Canvi Climàtic especialment la Declaració de París 
de la Climate Summit for leaders (Una contribució decisiva dels municipis i les regions 
a la COP  21). 

5) Instar a la Generalitat de Catalunya a reprendre els treballs per a l'aprovació de la 
llei de canvi climàtic de Catalunya per afrontar els reptes energètics i climàtics, la 
regulació a llarg termini a nivell d'adaptació i mitigació i la transició vers una la 
descarbonització de l'economia catalana i a la protecció social i ambiental, ambiciosa i 
concreta. 

6)Traslladar aquests acords als municipis de la província de Barcelona, a les entitats 
municipalistes, al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern de l'Estat 
Espanyol. 

El Sr. Grau proposa la retirada d’aquesta moció pels mateixos motius pels quals van 
retirar la de la comissió sobre el patrimoni.  

L’Alcaldessa diu que el govern està d’acord i per tant es retira la moció. 

12.2.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL, SI ES POT PER LA MEMÒRIA 
HISTÒRICA, A FAVOR DE LES VÍCTIMES DEL COP D’ESTAT DE 1936 I CONTRA 
LA DICTADURA DE FRANCO  

Albert Tribó Ramírez, portaveu i regidor del Grup Polític Municipal Sí Es Pot a Cubelles 
a l’ampara del que disposa l’apartat 4 de l’article 23 del Reglament Orgànic Municipal 
de l’Ajuntament de Cubelles (ROM) i l'article 97.3 del Real Decreto 2568/1986, de 28 
de noviembre, que aprova el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, presenta per la seva discussió i aprovació al proper 
ple d’aquesta corporació de data 19 d’abril 2016 la MOCIÓ PER LA MEMÒRIA 
HISTÒRICA, A FAVOR DE LES VÍCTIMES DEL COP D’ESTAT DE 1936 I CONTRA 
LA DICTADURA DE FRANCO d’acord amb la següent, 
 

E X P O S I C I Ó   D E   M O T I U S 

Aquesta proposta no només pretén que es retiri la poca simbologia  franquista que 
sinó que vol  que es condemni  la dictadura franquista (17 de juliol de 1936 a 20 de 
novembre de 1975) i es faci justícia a totes les víctimes del cop d'estat de 1936, de la 
Guerra Civil i contra la dictadura de Francisco Franco Bahamonte. 
 
Atès que el règim dictatorial va cometre crims de lesa humanitat i/o genocidi i que 
aquests crims han restat en la més absoluta de les impunitats emparats en la  Llei 
52/2007 per la qual es reconeixen i amplien drets i s'estableixen mesures en favor dels 
qui van patir persecució o violència durant la Guerra Civil i la Dictadura, més coneguda 
com a Llei de Memòria Històrica i que més aviat ha estat una llei de l’oblit i punt final, 
que no ha arribat pas a aplicar-se en la seva totalitat.  
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Atès que el director d'Amnistia Internacional Espanya, Esteban Beltrán va presentar 
un informe titulat “El tiempo pasa, la impunidad permanece” els autors de la qual 
sostenen que el poder judicial del país es nega investigar i arxiva sistemàticament les 
denúncies de les víctimes” i que Madrid "està fent un intent obertura de passar pàgina 
sense llegir-la", i que la política del país contradiu a la tendència mundial de "buscar 
veritat, justícia i reparació per a les víctimes". 
 
Atès que en data del 27 de febrer de 2012 el Tribunal Suprem d'Espanya va 
sentenciar que els jutges no han d'investigar els crims del franquisme, apel·lant a la 
Llei d'Amnistia; al moment de produir-se els fets, el país no havia tipificat ni tenia 
coneixement de la vigència dels crims de dret internacional, amb la qual cosa aquesta 
categoria no és aplicable als esdeveniments de l'època, i que en haver transcorregut 
més de 20 anys des que els fets van tenir lloc, ha expirat amb escreix el temps màxim 
de prescripció previst pel Codi Penal espanyol. 
 
Atès que segons Amnistia Internacional l'absència de recerca d'aquests crims 
constitueix un incompliment per part d'Espanya de les seves obligacions 
internacionals. L'organització denuncia, a més, que des de Madrid "no s'està 
col·laborant de forma adequada" amb les recerques obertes en tercers estats, com 
Argentina, sobre aquest tema. És més, subratlla que el Govern espanyol obstaculitza 
que les víctimes prestin declaració davant la cort argentina, "posant així traves al fet 
que altres països investiguin crims de dret internacional". 
 
Atès que el tenor literal de l’art. 15  de la Llei d’Amnistia de 1977 disposa el seguent:  
 
“Las Administraciones Públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las 
medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o 
menciones, conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación 
militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”.  
 
Atès que al carrer Nostra Senyora de la Mercè número 9 i al carrer Josep Mestres, 
números 1 i 9 de la nostra localitat encara hi consta respectivament una placa 
rectangular metàl·lica de color gris clar, en que es troba representada la icona del jou i 
les fletxes més la representació d’una casa i les sigles INV en al·lusió a l’Instituto 
Nacional de la Vivienda. 
 
Atès que cap govern de la feble democràcia des de llavors no ha condemnat el 
franquisme ni ha treballat com a deure democràtic a favor dels drets humans per la 
veritat, la justícia i la reparació́ de les víctimes dels crims de l’estat franquista.  
 
Atès que entre les víctimes cubellenques del dictador Francisco Franco trobem a: 
*********. 37 anys. Solter i pagès. Nascut i resident a Cubelles. 
-Jutjat procediment SU (sumaríssim d’urgència)  ****) .  
-Filiació UR/CNT.  
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-Acusació: REB (rebel·lió militar) President del comitè local de la CNT. 
-Execució: 28/05/1939.  
-Enterrament: Fossar de la Pedrera. 
 
Atès que la Llei d’Amnistia de l’any 1977 eliminà el concepte de culpables i víctimes. 
 
Atès que a l’any 1969 Francisco Franco Bahamonte va dictar el Decret Llei 10/1969, 
pel qual prescrivien tots els delictes comesos abans de la data d'1 d'abril de 1939 i que 
la jurisprudència espanyola té dit que els crims franquistes han prescrit. 
 
Atès que el Fiscal de l’Audiència Nacional va al·legar al cas obert pel jutge d’Instrucció 
núm. 5 de l’Audiència Nacional, Baltasar Garzón, el setembre de 2008, que els delites 
de genocidi i lesa humanitat no estaven tipificats al Codi Penal de 1932 que regia 
quan es van cometre i que, per tant no es poden aplicar amb caràcter retroactiu. 
 
Atès que l’anterior manifestació pot suposar una vulneració dels drets a la Tutela 
Judicial Efectiva i d'Accés a la Jurisdicció consagrats per l'art. 24 de la Constitució 
(CE) i del Principi d’Independència judicial de l'art. 117 CE així com el dret a la 
veritat, a la justícia i a la reparació. 
 
Atès que el genocidi, els crims de lesa humanitat, els crims de guerra, la tortura, 
les execucions extrajudicials i les desaparicions forçades són crims contra el dret 
internacional, tots els Estats tenen l'obligació d'investigar-los i jutjar-los als seus 
tribunals nacionals. 
 
Atès que la Cort Penal Internacional de caràcter permanent (creació 2002), suposa 
un avanç decisiu en l'àmbit de la Justícia Internacional i la Cort investiga i jutja crims 
de genocidi, crims de lesa humanitat i crims de guerra quan les autoritats nacionals 
pertinents no tinguin capacitat o voluntat per fer-ho. 
 
Atès que, segons Miguel Ángel Rodríguez Arias, (investigador de Dret Penal 
Internacional de la Universitat de Castella-La Manxa), només Cambodja supera a 
Espanya en nombre de desapareguts sense restes recuperades o identificades.  
 
Atès que cap govern ha restituït la memòria de totes les víctimes, tal com reclama 
l’ONU i com es va fer a països com Alemanya, Itàlia o Argentina. 
 
Atès que Espanya és l’única democràcia occidental que no ha dut a terme cap 
investigació sobre el terrorisme d’estat. 
 
Atès que l’exjutge Baltasar Garzón va documentar 114.226 desapareguts de la 
Guerra Civil en el seu acte sobre els crims franquistes abans de ser expulsat de 
l'Audiència Nacional.  
 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Francisco_Franco
https://ca.wikipedia.org/wiki/Decret_llei
https://ca.wikipedia.org/wiki/Prescripci%C3%B3_(dret)
https://ca.wikipedia.org/wiki/Delicte
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Atès que el Ministeri de Justícia, té un mapa de fosses comunes a Espanya i que al 
seu informe el Relator Especial de l'ONU conclou que el mapa de fosses comunes de 
Justícia recull 2.382 enterraments clandestins que "contindrien les restes de 45.000 
persones"  
 
Atès que l’any 2006, el Comitè de Drets Humans del Consell d'Europa, va aprovar 
per unanimitat, una condemna del règim franquista en la qual instava al Govern 
Espanyol a crear Comissió d’Investigació sobre els crims de la dictadura. 
 
Atès que el Grup de Treball contra la Desaparició Forçada i Involuntària de l'ONU 
i el Relator Especial de l'ONU, han denunciat la política d'impunitat i oblit de les 
institucions espanyoles envers l'existència de milers de desapareguts.  
 
Atès que el Grup de Treball va instar a Espanya a "comprometre's de manera més 
activa i urgent en la determinació de la sort o el parador de persones desaparegudes 
durant la Guerra Civil i la dictadura", a "proporcionar un major suport institucional i 
financer als familiars i associacions de familiars" i "adoptar, com més aviat millor, un 
pla nacional de cerca de persones desaparegudes". 
 
Atès que s'han pronunciat diversos organismes internacionals de drets humans i que el 
Consell d'Europa, en un informe recent, insta a Espanya a solucionar la cerca dels 
desapareguts i a garantir la justícia a la qual tenen dret les famílies dels desapareguts 
durant la Guerra Civil.  
 
Així mateix, aquest informe recull que l'única xifra sobre desapareguts és la que va 
posar damunt de la taula el exjutge Garzón i destaca que no va poder ser confirmada 
ja que la recerca va ser bloquejada.  
 
Atès que un decret d'abril de 1938 va concedir pensions extraordinàries a les vídues i 
orfes dels militars revoltats morts en captivitat; a l'agost de 1939 es va aprovar 
l'accés preferent dels militars revoltats a la funció pública i al desembre de 1940 es va 
estendre per llei aquestes pensions a les vídues, orfes i pares dels militars que van 
combatre o es van alçar pel “Movimento”.  
 
Atès que l'1 de maig de 1940, Franco va crear un Registre Central d'Absents per 
localitzar i exhumar als morts de la guerra civil únicament del bàndol franquista i 
que la responsabilitat de l'exhumació era de l'Estat i no pas de les famílies, tal com 
recull la Llei de Memòria Històrica actual.  
 
Atès que, incomprensiblement al seu preàmbul, la Llei de Memòria Històrica nega: 1) 
que la responsabilitat  d’obrir les fosses de la Guerra Civil sigui de l'estat 2) que els 
delictes del franquisme hagin estat comesos contra la humanitat. 
 
Atès que el Relator especial de Nacions Unides per a la promoció de la veritat, la 
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justícia, la reparació i les garanties de no repetició, Pablo de Greiff, va instar a 
Espanya a deixar sense efecte la llei d'amnistia, i tant ell com Grup de Treball sobre 
Desaparicions Forçades o Involuntàries van exigir a l'Estat faci una "política d'Estat" 
per reparar a les víctimes de franquisme, i que ho faci, a més, "amb urgència", a causa 
de l'avançada edat de moltes d'elles. 
 
Per aquests motius, proposem l’adopció dels següents, 

A C O R D S 

PRIMER.- Condemnar el cop d’estat feixista, de juliol de 1936, encapcelat per 
Francisco Franco contra el legítim govern republicà. I condemnar el posterior règim 
dictatorial mantingut fins al 1975 i els seus crims.  

SEGON.- Donar suport incondicional (en llengua castellana) a la querella 4591-10, 
interposada a l’any el 14 abril 2010, per ************** juntament amb les organitzacions 
no governamentals: Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica, Abuelas de 
Plaza de Mayo, Liga por los Derechos del Hombre, Comisión Provincial por la 
Memoria, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Centro de Estudios 
Sociales y Legales (CELS), Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, Federación 
de Asociaciones Gallegas de la República Argentina, Instituto de Estudios 
Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), Comité de Acción Jurídica; al 
Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 1 de la ciutat de Buenos 
Aires, a la República Argentina, tramitada per la magistrada Dra. María Servini de 
Cobria que investiga els crims perpetrats pel règim franquista entre la guerra civil i la 
dictadura (el 17 de juliol de 1936 i el 15 de juny de 1977) per delictes de genocidi; 
lesa humanitat i per robatori de bebès a Espanya contra els responsables de la 
conculcació́ dels drets humans de García Lorca i de 4500 víctimes del règim franquista 
i, entre d’altres, per exminsitres de la dictadura, Fernando Suárez y José Utrera (sogre 
d’Alberto Ruiz Gallardón) i l’exministre de la transició Roberto Martín Villa, l’exguardia 
civil ****, l’exescolta de Francisco Franco i de la Casa del Rei, **********, l’excomisari 
***********, i  l’exinspector ********************.  

TERCER.- Iniciar el procediment, que estableix l’ordenament jurídic, (art. 15 de la Llei 
52/2007) per tal de retirar en un termini màxim d'un any, els símbols franquistes de les 
façanes dels edificis en el nostre terme municipal, que encara estiguin col·locats i, més 
concretament, com a mínim els dels carrers carrer Nostra Senyora de la Mercè 
número 9 i al carrer Josep Mestres, números 1 i 9.  

QUART.- Notificar aquesta moció a l'Associació per a la Recuperació de la Memòria 
Històrica (ARMH) i el Fòrum per la Memòria; a la Xarxa catalana i balear de suport a la 
querella argentina i al Centre Estatal de Documentació i Investigació Històrica sobre la 
Guerra Civil i el franquisme.  
 
CINQUÈ.- Que el 14 d’abril sigui un dia senyalat dins del calendari municipal com a 
Dia dels valors republicans i de les víctimes de la repressió́ franquista.  

https://ca.wikipedia.org/wiki/Associaci%C3%B3_per_a_la_Recuperaci%C3%B3_de_la_Mem%C3%B2ria_Hist%C3%B2rica
https://ca.wikipedia.org/wiki/Associaci%C3%B3_per_a_la_Recuperaci%C3%B3_de_la_Mem%C3%B2ria_Hist%C3%B2rica
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%B2rum_per_la_Mem%C3%B2ria&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/wiki/Franquisme
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SISÈ.- Donar suport del Banc d'ADN gestionat per la Fundació Bosch i Gimpera i la 
Universitat de Barcelona com a projecte per la creació d’un banc d’ADN de familiars de 
desaparegudes i desapareguts pel règim dictatorial franquista per identificar les restes 
humanes que resten a les fosses comunes a fi i efecte de donar-li un enterrament 
digne.  
 
SETÈ.- En compliment de la Llei 10/2009 de fosses de la Generalitat, instar-la a obrir 
les més de tres centes fosses disperses pel territori .  
 
ALTRESSÍ DIC: Que conforme el que disposa l’apartat 4 de l’article 23 del Reglament 
Orgànic Municipal manifesto que el regidor que defensarà aquesta moció al plenari 
serà Albert Tribó. 
 
El Sr. Tribó defensa la moció explicant que l’estat de situació legal és totalment 
incoherent amb la legalitat ordinària. Explica que la llei d’amnistia espanyola de 1977 
el que fa és perdonar una sèrie de delictes que segons la legislació internacional i els 
pactes que ha signat Espanya no poden prescriure perquè es tracta de delictes de 
“lesa humanitat”, genocidi i robament de nadons i que és paradoxal que Espanya, que 
va tenir abans del govern del PP una de les  legislacions més avançades en l’àmbit del 
penal internacional, ara mateix estigui impedint poder jutjar aquests crims que no 
poden quedar impunes perquè no prescriuen. Demana el vot favorable a la moció de la 
totalitat del consistori. 

El Sr. Pérez presenta la següent esmena al punt 5è de la moció: 

On diu:  

“CINQUÈ.- Que el 14 d’abril sigui un dia senyalat dins del calendari municipal com a 
Dia dels valors republicans i de les víctimes de la repressió́ franquista.” 
 
Que digui: 
 
“CINQUÈ.- Que el 14 d’abril sigui un dia senyalat dins del calendari municipal com a 
Dia dels valors republicans i de les víctimes de la repressió́ franquista. L'esmentat dia , 
en record al govern democràtic anterior al cop d'estat de 1936 i de les persones que 
van perdre la vida defensant la democràcia durant la guerra civil i posterior dictadura 
del general Franco romandrà penjada al balcó de l’Ajuntament de Cubelles la bandera 
tricolor de la segona República i s’organitzarà un acte institucional relacionat amb la 
memòria històrica.” 
 
El Sr. Pérez proposa aquesta esmena per a afegir més valor ja que la considera un 
símbol de valors democràtics com la llibertat, la igualtat i la fraternitat i un homenatge a 
les persones que van lluitar contra el franquisme.  Afegeix que la memòria històrica és 
un element essencial per conscienciar la ciutadania i l’Estat i la societat tenen un deute 
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ètic amb els familiars de les persones que van lluitar en defensa de la legalitat 
democràtica i la llibertat, així com d’exiliats que fugien de la guerra i de la repressió 
franquista que van acabar en camps de concentració del sud de França.. 

El Sr. Tribó diu que accepten aquesta esmena. 

La Sra. Cuadra explica que en plens anteriors s’han abstingut de les mocions perquè 
el plens no tenien  contingut, però que avui no adoptaran aquesta postura perquè si 
n´hi ha hagut. 

La Sra. Boza exposa que tots els regidors estan d’acord amb els mals de la dictadura, 
però considera hi ha una utilització política; afegeix que està més interessada en el 
futur i que , per tant, el seu vot serà d’abstenció. 

El Sr. Grau fa un prec al grup de Cubelles Sí es pot de que en futures ocasions, quan 
hi hagi mocions d’aquest tipus, tinguin disponibilitat al consens o al debat sobre 
aquests punts, ja que han intentat contactar amb el grup, diu, i ha estat impossible. 

El Sr. Tribó contesta que ahir va parlar amb el Sr. Écija i que avui també ho ha fet; 
que normalment està localitzable i que el grup socialista és possiblement amb qui més 
parlen, ja que contesten a les trucades i als whatsapps  i afegeix que té els mòbils per 
a demostrar-ho i que el Sr. Écija ho pot reconèixer. 

L’alcaldessa comenta que és impossible que no et trobi el Sr. Écija. 

Es sotmet a votació l’esmena de Guanyem i s’aprova per 13 vots a favor (2 de la Sra. 
Fonoll i el Sr. Ardila d’UC-11 RCAT, 2 d’ERC-AM, 1 d’ICV-E, 2 del PSC,  2 de Cubelles 
í Es Pot, 2 de CIU, 1 de Guanyem Cubelles i 1 de Cubellencs-FIC) 3 abstencions (2 
del Sr. Hugué i el Sr. Mudarra d’UC-11 RCAT i 1 del PP) i cap vot en contra. 

Es sotmet a votació la moció i s’aprova per 13 vots a favor (2 de la Sra. Fonoll i el Sr. 
Ardila d’UC-11 RCAT, 2 d’ERC-AM, 1 d’ICV-E, 2 del PSC,  2 de Cubelles í Es Pot, 2 
de CIU, 1 de Guanyem Cubelles i 1 de Cubellencs-FIC) 3 abstencions (2 del Sr. Hugué 
i el Sr. Mudarra d’UC-11 RCAT i 1 del PP) i cap vot en contra quedant redactats els 
acords de la següent manera: 

A C O R D S 

PRIMER.- Condemnar el cop d’estat feixista, de juliol de 1936, encapçalat per 
Francisco Franco contra el legítim govern republicà̀. I condemnar el posterior règim 
dictatorial mantingut fins al 1975 i els seus crims.  

SEGON.- Donar suport incondicional (en llengua castellana) a la querella 4591-10, 
interposada a l’any el 14 abril 2010, per ************** juntament amb les organitzacions 
no governamentals: Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica, Abuelas de 
Plaza de Mayo, Liga por los Derechos del Hombre, Comisión Provincial por la 
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Memoria, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Centro de Estudios 
Sociales y Legales (CELS), Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, Federación 
de Asociaciones Gallegas de la República Argentina, Instituto de Estudios 
Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), Comité de Acción Jurídica; al 
Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 1 de la ciutat de Buenos 
Aires, a la República Argentina, tramitada per la magistrada Dra. María Servini de 
Cobria que investiga els crims perpetrats pel règim franquista entre la guerra civil i la 
dictadura (el 17 de juliol de 1936 i el 15 de juny de 1977) per delictes de genocidi; 
lesa humanitat i per robatori de bebès a Espanya contra els responsables de la 
conculcació́ dels drets humans de García Lorca i de 4500 víctimes del règim franquista 
i, entre d’altres, per exminsitres de la dictadura, Fernando Suárez y José Utrera (***) i 
l’exministre de la transició Roberto Martín Villa, l’exguardia civil ***, 
l’exescolta de Francisco Franco i de la Casa del Rei, *^**, l’excomisari ***, 
i  l’exinspector ***.  

TERCER.- Iniciar el procediment, que estableix l’ordenament jurídic, (art. 15 de la Llei 
52/2007) per tal de retirar en un termini màxim d'un any, els símbols franquistes de les 
façanes dels edificis en el nostre terme municipal, que encara estiguin col·locats i, més 
concretament, com a mínim els dels carrers carrer Nostra Senyora de la Mercè 
número 9 i al carrer Josep Mestres, números 1 i 9.  

QUART.- Notificar aquesta moció a l'Associació per a la Recuperació de la Memòria 
Històrica (ARMH) i el Fòrum per la Memòria; a la Xarxa catalana i balear de suport a la 
querella argentina i al Centre Estatal de Documentació i Investigació Històrica sobre la 
Guerra Civil i el franquisme.  
 
CINQUÈ.- Que el 14 d’abril sigui un dia senyalat dins del calendari municipal com a 
Dia dels valors republicans i de les víctimes de la repressió́ franquista. L'esmentat dia , 
en record al govern democràtic anterior al cop d'estat de 1936 i de les persones que 
van perdre la vida defensant la democràcia durant la guerra civil i posterior dictadura 
del general Franco romandrà penjada al balcó de l’Ajuntament de Cubelles la bandera 
tricolor de la segona República i s’organitzarà un acte institucional relacionat amb la 
memòria històrica. 
 
SISÈ.- Donar suport del Banc d'ADN gestionat per la Fundació Bosch i Gimpera i la 
Universitat de Barcelona com a projecte per la creació d’un banc d’ADN de familiars de 
desaparegudes i desapareguts pel règim dictatorial franquista per identificar les restes 
humanes que resten a les fosses comunes a fi i efecte de donar-li un enterrament 
digne.  
 
SETÈ.- En compliment de la Llei 10/2009 de fosses de la Generalitat, instar-la a obrir 
les més de tres-centes fosses disperses pel territori.” 
 
12.3.- MOCIÓ PER L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DE 
L’ESTABLIMENT DEL RÈGIM RETRIBUTIU DELS MEMBRES DE LA 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Associaci%C3%B3_per_a_la_Recuperaci%C3%B3_de_la_Mem%C3%B2ria_Hist%C3%B2rica
https://ca.wikipedia.org/wiki/Associaci%C3%B3_per_a_la_Recuperaci%C3%B3_de_la_Mem%C3%B2ria_Hist%C3%B2rica
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%B2rum_per_la_Mem%C3%B2ria&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/wiki/Franquisme
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CORPORACIÓ, PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS PSC-CP, PP, CIU, 
GUANYEM CUBELLES I CUBELLENCS-FIC 

Atès el que disposen  els articles 23 i següents del Reglament d'Organització 
Funcionament   i  Règim  Jurídic  de  les  Entitats  Locals,  aprovat per Decret

 
2568/1986,  de 28 de novembre i 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,  reguladora de les 
Bases del Règim Local, quant a les assignacions als grups polítics municipals 
 
Vist l'acord del ple de 17 de juliol de 2015, que va aprovar el règim de les retribucions 
dels regidors de l'ajuntament. 
 
Atesa la proposta de l'equip de govern prevista i inclosa en el pressupost 2016, per la 
contenció de la despesa en una reducció del 20% per totes les retribucions per 
assistència i en les assignacions als grups representats al consistori i per regidor. 
 
Els partits sotasignats entenem que s'ha de fer un esfor9 en tots els àmbits. Esforç que 
es tradueix també en una reducció de les retribucions a percebre per l'Alcaldia igual en 
un 20%, i en una reducció igual del 20% en el topall dels imports a percebre pels 
regidors de la corporació i per tots els conceptes, així com els imports per 
indemnitzacions a desplaçaments  i les dietes. 
 
Per aquest motiu, els grups de l'oposició sotasignats, proposem al Ple de la corporació, 
l'aprovació dels següents acords :  
 
ACORDS  

 
 PRIMER.- Modificar l'import a percebre  en el següent sentit: 
 
A) Alcaldia, amb dedicació exclusiva, rebrà una quantitat de 34.942,78€/bruts anuals, 
per catorze pagues. 
 
La percepció d'aquestes retribucions serà incompatible amb  l'exercici  de  tot tipus 
d'activitats retribuïdes i amb la de qualsevol altra retribució amb càrrec als 
pressupostos de les administracions· públiques i dels ens, organismes i empreses 
d'elles dependents, així com amb les indemnitzacions que s'estableixen en l'apartat 
següent : 

 
B) Regidors sense dedicació : 
 
1.- Els regidors de la corporació, membres de l'equip de govern o de l'oposició i sense 
assignació específica o sense dedicació parcial, tindran dret a percebre indemnització 
per assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de 
la corporació de la qual en formin  part. 
 
2.- El conjunt de les percepcions en concepte d’assistències es percebran pels càrrecs 

1 
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electes, no podran sobrepassar els límits anuals següents, o part proporcional de 
l'exercici transcorregut: 
 
Perceptor/a     Límit anual (€) 
 
Tinents d'Alcalde i regidors amb cartera 12.000€/bruts 
Regidors sense cartera   12.000€/bruts 
 
C) Les indemnitzacions per desplegament i dietes es percebran les quantitats 
següents no subjectes als límits anteriors: 
 
Per representació, una dieta equivalent a la que la normativa vigent estableix pel 
mateix concepte al funcionari de més alt grau de l'Ajuntament amb els correctors 
següents: 
 
Alcaldia: Dieta x 0,68  
Regidors: Dieta x 0,68 
 
Les quantitats abans esmentades referents al Capítol I, no s'actualitzaran anualment 
d'acord a la Llei de Pressupostos, en relació a l'increment retributiu aplicable al 
personal de les administracions públiques, amb els límits prevists a la Llei 27/2013, de 
27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local o altra 
legislació que li sigui aplicable. 
 
SEGON.- Modificar les Bases d'Execució del Pressupost, adaptant-les al previst al 
present acord. El present acord entrarà en vigència, l’endemà de la seva aprovació. 
 
TERCER.- Publicar l'anunci corresponent a aquest acord al Butlletí Oficial de la 
Província, a la pàgina web, i al Tauler d'anuncis d'aquesta Corporació. 
 
QUART.- Comunicar el present acord al Departament de Tresoreria intervenció i al 
Departament de Recursos Humans 
 
CINQUÈ.- En tot el que no hagi estat objecte de modificació, continuarà vigent l'acord 
adoptat pel ple en data 17 de juliol de 2015 en relació a les remuneracions dels 
membres de la Corporació. 
 
El Sr. Grau proposa retirar o deixar sobre la taula la moció. 

El Sr. Tribó assenyala que això és una esmena al pressupost i no una moció i que el 
més adient era haver-ho proposat a la Comissió Informativa. Considera que  s’hauria 
de votar la urgència perquè ha estat presentada passada la Comissió Informativa del 
dia 12 d’abril. Afegeix que el fet d’haver presentat aquesta moció com a tal i no com a 
esmena els porta a una contradicció, ja que aquestes retribucions estan incloses al 
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pressupost, el qual ja ha estat votat i no s’ha aprovat i, en conseqüència és d’aplicació 
l’article 24 del ROM. Per tant, entén que per forma està mal fet i per això presenten 
esmena a aquesta moció. 

La Sra. Boza dieu que el sistema de la democràcia representativa té un cost i que el 
PP té un interès retributiu en que el grup municipal tingui una seu per poder mantenir 
la seva activitat i convida al Sr. Tribó a renunciar a les retribucions del seu grup o bé 
les destini a necessitats socials perquè això seria el més coherent.   

El Sr. Tribó diu que el PP no ha presentat cap moció durant la legislatura i va dir que 
s’abstindria en totes, però que, ara, com que aquesta moció toca la seva retribució 
econòmica, no s’hi absté; finalment, diu a la Sra. Boza que prediqui  amb l’exemple i 
no demanar als altres el que ella no fa. 

La Sra. Martínez manifesta que el dret dels grups polítics de presentar o no mocions 
forma part de les llibertats que des de Cubellencs defensen per part de tots els 
representants polítics i que el fet de si és una moció o és una esmena són criteris que 
cada grup o cada partit decideix en presentar-ho. Afegeix que el que està clar és que 
no està entrat per urgència, sinó en temps i forma tal com recull el reglament, i que 
sobre aquest punt el Sr. Tribó està equivocat. 

Es sotmet a votació i s’aprova retirar la moció  per 10 vots a favor (4 d’UC-11 RCAT, 
2 d’ERC-AM, 1 d’ICV-E, 2 de PSC i 1 de PP) 4 vots en contra ( 1 de Cubelles 
Guanyem, 2 de CIU i 1 de Cubellencs-FIC) i 2 abstencions (Cubelles Sí Es Pot). 

 

12.4.- MOCIÓ DE REBUIG A L’ACORD DE LA UE AMB TURQUIA (TRACTAT DE 
LA VERGONYA) PER LA DEVOLUCIÓ A AQUEST PAÍS DE PERSONES 
MIGRANTS I DEMANDANTS D’ASIL, PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL 
GUANYEM CUBELLES 

Al passat mes de març, la Unió Europea va arribar a un principi d'acord per posar 
en marxa un programa per deportar Turquia a tots els migrants , incloent les 
persones demandants d'asil sirians i de qualsevol altra nacionalitat, que arribin a la 
Unió Europea a través d'aquest país, a canvi de que els Estats de la Unió ressituïn a un 
nombre equivalent de persones refugiades sirianes assentades ja a Turquia 
,mesures econòmiques i polítiques a favor de l'Estat turc. 
 
Més concretament, la UE ha "comprat" aquestes devolucions a Turquia per 
una quantitat de 3.000 milions d'euros pels costos de gestió i altres 3.000 milions 
addicionals el 2018 , sense cap mecanisme de control del destí del pressupost ; a 
més de l'eliminació del requisit de visat per als ciutadans turcs a Europa a partir de 
juny de 2016 ,així com agilitzar l'entrada de Turquia a la UE. Un estat, el turc denunciat 
per no respectar els drets humans, per discriminar les minories ètniques, per actuar 
contra la llibertat d'expressió i contra els mitjans de comunicació no afins al regim del 
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seu president Tayyip Erdogan. 

 
Davant d'aquests fets, un ampli ventall d’organitzacions socials , polítiques i sindicals 
han desenvolupat un manifest i diverses convocatòries de mobilització contra aquest 
acord i contra les polítiques de tancament de fronteres de la UE, ja que no resol cap 
problema, al contrari , provoquen i augmentaran l’obertura d'altres vies més perilloses 
i costoses per a les persones refugiades retornades que pretenguin arribar a països de 
la Unió Europea , o bé el confinament de molts altres en campaments inhumans 
sense cap perspectiva de futur. 
 
Les persones refugiades són éssers humans que fugen de la guerra i busquen la 
protecció internacional. Fer d'ells una mercaderia per a l'intercanvi econòmic és 
inhumà i no donarà lloc a una resposta més humanitària. Pagar a Turquia no eliminarà el 
perill a que els sirians, iraquians ,afganesos, entre d'altres ,estiguin exposats en els seus 
propis països. El sistema un- per-un ( intercanvi de refugiades i refugiats sirians ) no 
té sentit i és una violació del dret internacional i dels tractats de la UE. No podem 
convertir el mar mediterrani en una fosa comuna amb centenars de cadàvers de 
persones que busquen refugi, els estats membres de la UE haurien de treballar en 
la posada en marxa de vies legals i segures perquè les persones refugiades no hagin 
de arriscar les seves vides per obtenir protecció. 

 
Atès que al ple municipal de setembre , aquest consistori es va posicionar a favor de 
donar suport  a la població refugiada víctima dels conflictes armats, cooperant amb el 
Fons Català i dignificant la seva acollida a casa nostra. 
 

Proposem al ple municipal de Cubelles els següents acords: 

 
Primer.- L'ajuntament de Cubelles mostra el seu rebuig al tractat de la vergonya 
signat per la Unió Europea i Turquia per a la devolucions de persones migrants i 
demandants 

d'asil. 

 
Segon.- Instar a la UE i els seus Estats membres ,inclòs I' espanyol , a crear vies 
segures i legals ,passadissos humanitaris que possibilitin l’entrada digne de 
persones respectant el dret internacional d'asil i els convenis internacionals sobre 
drets humans signats per la Unió Europea. 
 
Tercer.- L'Ajuntament de Cubelles es suma al Manifest "Passatge Segur" subscrit per 
multitud d'organitzacions socials i administracions públiques de tot Europa. Manifest 
que insta la UE i els seus Estats membres a crear "passadissos humanitaris" que 
possibilitin l'asil d'aquestes persones entre els 28 Estats membres de la Unió. 
 

MANIFEST "Passatge Segur, Ja" 
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PASSATGE SEGUR, JA! és el crit comú que avui els ciutadans fan arribar a la 
Unió Europea perquè, juntament amb els governs nacionals, garanteixi 
l'establiment de rutes segures per a les milers de persones que cada dia fugen de 
la guerra, la persecució i la violència, i abandonen les seves llars amb l'únic 
objectiu de cercar un lloc segur. 

 
En els darrers deu anys les persones que fugen a la recerca de protecció 
internacional han passat de 38 a 60 milions. Cada dia, més de 40.000 persones al 
món es veuen obligades a partir del seu lloc de residència. Només a Europa, l'any 
2015 hi varen arribar més d'un milió d'homes, dones i infants procedents 
majoritàriament de països en conflicte com Síria, Iraq, Afganistan, Eritrea o la 
República del Congo, on els conflictes bèl·lics, llargs períodes de fam i sagnants 
dictadures protectores d'interessos transnacionals provoquen l'espoli de riqueses i 
el tràfic i l'explotació d'éssers humans. 

 
El 2015, en l'intent d'arribar a  Europa, varen  morir prop de  4.000  persones,  de les 
quals almenys el 30% han estat  menors d'edat.  En aquests  mesos del 2016, hi ha 
hagut 410 víctimes, a les  quals  s'han  d'afegir  les  morts  dels  invisibles, dels qui 
desapareixen sota les aigües de  la  Mediterrània  sense  deixar  passaport, dels qui no 
coneixem ni rastre de la seva existència. I això sense oblidar les veus silenciades de 
més de 10 mil infants a Europa, dels quals s'ha perdut  el registre  i el parador,  ni la 
imatge  esgarrifosa  del  petit Aylan. 

 
Davant aquesta realitat, ens trobem, però, que l'única resposta d'Europa és 
l'aixecament de murs. Murs terrestres i marítims; acords, com el fet amb Turquia, 
només dissenyats per reforçar les fronteres externes; mesures per intensificar el 
control militar de les aigües de la Mediterrània i de l'Egeu... Accions que no 
impedeixen l'activitat dels traficants de persones, ni evita l'aparició, en l'espai 
comú europeu, de mesures excloents i racistes contra les persones refugiades que 
arriben a cada país, fins a l'extrem de confiscar-ne els béns , despullar-los dels 
seus objectes de valor, com a Suïssa i Dinamarca, o detenir-los i tancar-los a la 
presó, com a Hongria. 
 
A més, la quantitat de 160.000 refugiats que s'han de repartir  entre els 27  països 
de la Unió Europea és insuficient. Rebutgem el repartiment per quotes i la 
inactivitat sorprenent de la Unió Europea, que està deixant d'acollir, en ple hivern, 
els sirians desplaçats. En el cas d'Espanya, res no impedeix que es puguin acollir, 
almenys, 20.000 refugiats. 
 
A més de l'actual drama sirià, no podem oblidar les devolucions il·legals en calent 
a la nostra frontera sud de Ceuta i Melilla, a les quals s'ha sumar el bloqueig 
sistemàtic per part del Marroc -amb la connivència d'Espanya- de les persones 
refugiades subsaharianes que intenten arribar al territori espanyol per demanar 
asil, a les quals no queda altra alternativa a la seva ruta que recórrer als traficants 
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de persones, al salt de la tanca i, en darrera instància, a les pasteres, desafiant els 
murs de concertines i la mar vigilada. 
 

Per això "PASSATGE SEGUR, JA!" és la proposta sentida dels qui creiem que, no tan 
sols estem davant la major crisi humanitària des de la  segona  guerra  mundial, sinó 
davant una crisi severa de les nostres institucions europees i dels governs, que 
colpegen els valors d'una ciutadania dels pobles, solidaria i digna, que reivindica el 
dret humà essencial de la persona a la  vida  que  proclama l'article 14 de la 
Declaració Universal dels Drets Humans  i  l'Estatut  dels Refugiats de la Convenció 
de Ginebra de 1951, subscrit per Espanya, que prohibeix l'expulsió o la devolució 
d'una  persona  estrangera  si es posa en perill  la seva vida  i la seva  llibertat. Per 
garantir  aquest  dret, demanem: 

 

- Vies o rutes, terrestres o marítimes, legals i segures: visats humanitaris, 
assentament familiar i dret a l'asil en tercers països. 
 

- La suspensió de la signatura i l'aplicació d'acords de retorn i devolució amb 
països que no respecten els drets humans, i l'anul·lació de l'Acord de Readmissió 
amb el Marroc de 1992, sota el qual s'emparen les devolucions frontereres en 
calent. 

 

- Solidaritat entre els estats europeus per acollir urgentment les persones 
refugiades que hi ha a Grècia i a Itàlia, i disposar-ne la reubicació segons els 
compromisos  adoptats. 

 

- Passatges segurs per a les persones refugiades i migrants a Grècia, a la 
nostra frontera sud i a la resta d'Europa, perquè totes les persones amb necessitat 
de protecció internacional, independentment del seu país d'origen, puguin accedir 
a territori espanyol i europeu per exercir el dret a sol·licitar asil. 
 

- Perseguir i castigar els discursos, les mesures i les actituds racistes i 
xenòfobes contra les persones refugiades, sol·licitants d'asil i migrants, i 
garantir-los un tracte digne i just. 
 

Que el silenci i la indiferència no ens faci còmplices del rebuig a la protecció 
humanitària dels refugiats a Europa: PASSATGE SEGUR, JA! 
 
El Sr. Pérez explica el contingut de la moció. 

La Sra. Boza diu que el PP ja ha aprovat aquesta moció al Consell Comarcal, però 
que s´hi abstindrà per continuar demanant menys mocions i més gestió a Cubelles. 
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Es sotmet la moció a votació i s’aprova per 15 vots a favor (4 d’UC-11 RCAT, 2 
d’ERC-AM, 1 d’ICV-E, 2 del PSC, 2 de Cubelles Sí Es Pot, 2 de CIU, 1 de Guanyem 
Cubelles i 1 de Cubellencs-FIC i), 1 abstenció del PP i cap vot en contra. 

Abans d´entrar al següent punt, l’alcaldessa explica que *** els va fer arribar un 
agraïment cap a l’agent cívic *** per l’ajut que li va oferir en un moment de necessitat 
mentre treballava. 

13.- ALTRES MOCIONS 
 
14.- PRECS I PREGUNTES 
 
Precs del grup municipal de Cubellencs -FIC 
 
1.- La Sra. Martínez, agraeix la tasca realitzada pel vigilant de l’espai natural del Foix i 
demana que, donada la nova concessió per a la gestió d’aquest espai, s’intercedeixi 
per a que aquesta persona que ja coneix l’entorn pugui oferir aquests serveis 
conjuntament amb aquesta empresa i així evitar que es destrueixi aquest lloc de 
treball. 
 
2.- La Sra. Martínez prega que es valori la proposta que van fer al Ple del març 
d’arranjar el parc que hi ha darrere l’Oficina de Turisme de la platja. 
 
3.- La Sra. Martínez prega que tractin d’iniciar alguna actuació en relació a l’estat de 
deixadesa dels espais del sector de Mas Trader. 
 
4.- La Sra. Martínez, en relació al parc i a les pistes de tenis que hi ha prop del centre 
social de Mas Trader, reitera que es tregui la seva concessió a concurs públic per a 
gestionar aquest espai en benefici dels veïns. 
 
5.- La Sra. Martínez diu que la revista “Cubelles comunica” hauria de donar informació 
municipal i prega perquè es vetlli pel seu contingut i se’ls en faci partícips donat que 
els ha sorprès -comenta- que hi hagi una plana sencera dedicada a un partit quan els 
partits ja tenen un espai per als seus escrits i ho considera un greuge comparatiu. 
 
Precs del grup municipal de Guanyem Cubelles 
 
1.- El Sr. Pérez prega que es prengui algun tipus de mesura per a protegir els vianants 
i per a reduir la velocitat dels cotxes que baixen pel carrer Víctor Balaguer i passen per 
sota el pont de la C-31 cap a l’Avinguda de la Riera. 
  
Precs del grup municipal de CIU 
 
1.- La Sra. Cuadra, en relació a la pregunta 1 que va formular al Ple del març, 
comenta que al mateix Ple la regidora de Cultura va dir que s’havien reunit amb tota la 
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comarca però que, en canvi, a les respostes per escrit se’ls diu que s’han reunit només 
amb dos ajuntaments de la comarca, motiu pel qual demana respecte a l’oposició a 
l’hora de respondre les preguntes i que se’ls digui la veritat 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Baraza 
 
Precs del grup Cubelles Sí es pot 
 
1.- La Sra. Di Stefano diu que aquest municipi només disposa d’una regulació 
específica sobre el soroll i les vibracions originades pels vehicles de motor i sol·licita la 
creació d’una Ordenança reguladora de sorolls i vibracions d’àmbit general, en el marc 
de la legislació vigent sobre Medi Ambient i protecció de la salut. 
 
2.- La Sra. Di Stefano prega que els documents escanejats que els arriben per e-mail 
a la tauleta tinguin totes les pàgines en el mateix sentit per a facilitar-ne la lectura. 
 
3.- La Sra. Di Stefano demana còpia del contracte amb l’empresa encarregada de la 
vigilància del Foix i  del de la vigilància de les platges. 
 
4.- La Sra. Di Stefano demana que la secció del web municipal anomenada “igualtat 
dona-home” passi a dir-se “ polítiques d’igualtat de gènere”. 
 
En aquests moments s’incorpora a  la sessió el Sr. Baraza 
 
5.- La Sra. Di Stefano demana que es publiquin al web les dietes dels regidors i 
regidores afegides a les retribucions i que en cas que no n’hi hagi, la ciutadania ho 
sàpiga. 
 
 Precs del grup municipal PSC-CP 
 
1.- El Sr. Grau comenta que els ha sobtat el canvi de format i de criteri de la revista 
municipal ja que dedica una pàgina a entrevistar el representant d’un partit polític 
concret i prega que, en cas que hi hagi aquest canvi, s’obri el debat corresponent 
convocant una Junta de Portaveus o Comissió Informativa. 
 
2.- El Sr. Grau prega que es reconsideri la nova col·locació de les bústies dels 
regidors a l’Ajuntament perquè estan molt prop del carrer i contenen documents amb 
dades importants. 
 
La Sra. Alcaldessa comenta que estan tancades i que la clau només la té cada 
regidor 
 
3.- El Sr. Écija prega que es revisi l’expedient de la biblioteca perquè diu que en té 
còpia i l’equip redactor va fer una reconsideració. 
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El Sr. Ardila pregunta al Sr. Écija si ho té signat i afirma que ell sí ho té signat per 
l’equip redactor i que li ensenyarà. 
 
El Sr. Écija pregunta si la revisió està feta 
 
El Sr. Ardila respon que s’està fent 
 
L’Alcaldessa afegeix que estarà signada, no com la del Sr. Écija que estar sense 
signar. 
 
L’Alcaldessa manifesta que els mateixos redactors van dir que el Sr. Écija els ho va 
fer fer a mida, i que per això no ho té signat. 
 
El Sr. Écija diu que ell no va obligar ningú 
 
El Sr. Ardila diu que mostrarà el document signat on els redactors diuen que el Sr. 
Écija els va pressionar per a fer-ho. 
 
El Sr. Macià, en relació a l’entrevista del “Cubelles comunica”, explica que és una 
entrevista que s’ha fet al nou president de CDC perquè ho han considerat notícia ja 
que és un canvi després de molts anys, i que ell, com ERC, no s’ha sentit perjudicat. 
Comenta que li sembla molt trist que demanin la retirada de la revista així com que 
s’hagin de decidir els seus continguts a una Comissió Informativa cosa que li recorda, 
diu, la dictadura i la censura més rància, i un atemptat contra la llibertat de premsa i 
d’expressió. 
 
L’Alcaldessa afirma que des que està el seu govern aquesta revista ha sortit sense 
cap trava ni censura cosa que abans sí passava i inclús es passaven els continguts de 
la revista per Junta de Govern. 
  
Preguntes del grup municipal Cubellencs - FIC 
 
1.- La Sra. Martínez pregunta: per quin motiu no se’ls ha informat ni se’ls ha donat 
l’opció a ser presents a la reunió que el govern ha mantingut amb Endesa pel tema de 
la Tèrmica? 
 
2.- La Sra. Martínez pregunta: com està el lloguer del terreny del costat d’on es 
celebra el mercat setmanal? Afegeix que no saben si han mantingut alguna reunió 
amb els propietaris o si s’ha proposat quelcom al respecte 
 
3.- La Sra. Martínez pregunta: per quin motiu s’estan fent les subvencions a algunes 
entitats de forma nominal enlloc de seguir el Reglament que tenim aprovat? 
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4.- La Sra. Martínez diu que fa cinc mesos que la regidoria de Cultura es va 
comprometre a mantenir-los al corrent de les reunions amb el departament 
d’Ensenyament  per la demanda del nou institut però que no ha estat així, motiu pel 
qual demana que se’ls faci arribar la informació de la data de les reunions i el seu 
contingut amb els compromisos i acords. 
 
5.- La Sra. Martínez diu que porten des del mes de febrer enviant correus a la 
regidoria de Participació en relació a la creació del Consell de Barris i que no han rebut 
resposta; demana que s’adjuntin els correus a l’acta i que siguin contestats. 
 
6.- La Sra. Martínez diu que fa dos mesos, per correu, el regidor de Medi Ambient els 
deia que si estaven interessats en conèixer la informació de la reunió mantinguda amb 
SOREA li fessin arribar i que Cubellencs va respondre que donat que l’endemà hi 
havia Comissió Informativa agrairien que se’ls expliqués allà. Demana que s’adjunti a 
l’Acta correu amb la resposta que van donar i pregunta: per què no se’ns va respondre 
en Comissió Informativa, tal i com demanàvem? També demana que se’ls faci arribar 
la informació sobre la reunió. 
 
7.- La Sra. Martínez pregunta: en quina data i on tenen previst fer el corre can?  
 
8.- La Sra. Martínez comenta que una senyora del municipi els ha fet arribar còpia 
d’una instància presentada per un incident relacionat amb el regidor, Sr. Joaquim 
Macià, a la qual es sol·licita que es faci arribar còpia de la informació a tots els 
regidors i pregunta: per què no se’ls ha fet arribar aquesta informació i se’ls ha 
amagat? Quina opinió li mereix això a la Sra. Alcaldessa? 
 
L’Alcaldessa respon que ja han fet el primer pas, que és respondre la persona 
afectada i que a la resposta ja posa el per què es pot o no passar als grups municipals 
donat que hi ha dades confidencials. 
 
La secretària, a petició de l’Alcaldessa, explica que la missió de l’OPIC és recollir les 
peticions dels ciutadans i traslladar-les a l’òrgan administratiu corresponent per a 
resoldre-les, que decideix, en tot cas, sobre si es passa o no còpies. 
 
La Sra. Martínez, adreçant-se als ciutadans, diu que lamenta si alguna vegada no han 
donat resposta, perquè l’Ajuntament els ho ha amagat. 
 
Preguntes del grup municipal de Guanyem Cubelles 
 
1.- El Sr. Daniel Pérez pregunta: quin és el cost del fresat de les voreres que s’ha fet a 
Països Catalans i que es farà al C/Assutzena? 
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2.- El Sr. Daniel Pérez pregunta: les noves voreres que contempla el Pla 
d’accessibilitat són les mateixes que s’han fet a Països Catalans i al carrer Assutzena 
de formigó raspall? 
 
Preguntes del grup municipal de CIU 
 
1.- La Sra. Cuadra pregunta: quan conclourem els treballs que vam iniciar sobre el 
ROM per a poder ja aprovar-lo? 
 
2.- La Sra. Cuadra pregunta: quan iniciarem la Comissió de Patrimoni? 
 
3.- La Sra. Cuadra pregunta: hi ha prevista, des del govern, una reunió amb la 
Fundació Estapé? 
 
4.- La Sra. Cuadra pregunta: quins projectes s’han demanat per les subvencions del 
Catàleg de la Diputació de Barcelona? 
 
5.- La Sra. Cuadra pregunta: per què no es va netejar el pavelló després del dia 9 
d’abril si el dia 10 d’abril s’havia de fer servir? I per què va passar el mateix després 
del concert que hi va haver dissabte a la plaça del Centre Social? 
 
6.- La Sra. Cuadra, en relació a les dades de les preinscripcions, pregunta: afectarà al 
trencament d’algun P3 a causa de la davallada de 20 alumnes respecte el previst? 
 
7.- La Sra. Cuadra pregunta: quan hi ha hagut traves o prohibicions en la publicació 
de la revista? Quina ha estat la persona que ho ha exercit? Quan jo era la regidora de 
Comunicació, he pressionat o prohibit en algun moment per a que algun article no es 
publiqués? 
 
8.- La Sra. Cuadra pregunta: és cert  que després de l’estiu s’iniciarà l’enderroc de la 
Tèrmica? Hi ha previst fer-hi alguna cosa? S’ha valorat un projecte que hi havia a 
l’Ajuntament per a fer-hi un parc d’energies renovables? 
 
9.- La Sra. Cuadra pregunta: per què la feria de abril s’inclou dins el programa de la 
setmana cultural quan no té res a veure? Manifesta que malgrat estan a favor 
d’aquesta fira consideren que no s’hauria d’incloure en aquest programa 
 
10.- La Sra. Cuadra diu que han vist el Decret 387, pel qual es contracta el trenet 
turístic, i pregunta si això es deu a que el contracte va quedar desert. 
 
11.- La Sra. Cuadra pregunta: quin cost tindrà el programa de Ràdio que es fa aquest 
dijous al centre social? Per què es fa? 
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La Sra. Pérez respon que no arriba a 2.000 euros i que és per a la promoció del 120è 
aniversari del Charlie Rivel a nivell de tot Catalunya i d’Andorra. 
 
Preguntes del grup municipal del PP 
 
1.- La Sra. Boza pregunta: com és que si era la primera vegada que la feria de abril 
s’incorporava al programa de la setmana cultural no es va inaugurar per part de 
l’Alcaldia o de la regidoria de Cultura? 
 
2.- La Sra. Boza pregunta: per quins motius hi ha hagut un canvi en l’empresa de 
vigilància de la desembocadura del Foix? Quins criteris s’han valorat per a la nova 
adjudicació? 
 
3.- La Sra. Boza pregunta: hi ha alguna solució definitiva al tema del pipican? Hi ha 
algun avanç? 
 
4.- La Sra. Boza pregunta: s’ha previst al nou pressupost la compra de contenidors? 
 
5.- La Sra. Boza ,en relació al manteniment del TDT, pregunta: hi ha algun projecte ja 
desenvolupat com a alternativa a la TDT? En cas afirmatiu, podríem tenir-hi accés? 
 
6.- La Sra. Boza, en relació a l’entrevista a un càrrec polític que apareix a la revista 
“Cubelles comunica” pregunta: quins són els futurs perfils de càrrecs polítics que 
s’entrevistaran?. Diu que el PP va tenir un president al que no se li va dedicar una 
pàgina de publicitat i que això trenca tota la neutralitat. 
 
7.- La Sra. Boza pregunta: hi ha la possibilitat de posar més en marxa el procediment 
per al manteniment de les parcel·les dels propietaris de Cubelles que no compleixen? 
 
8.- La Sra. Boza fa la següent pregunta al Sr. Pineda: Què és per a vostè la maduresa 
política? Comenta que per l’escrit que ha fet el regidor a la darrera publicació del 
“Cubelles comunica” sembla que si no s’aprova el pressupost els regidors de l’oposició 
són uns immadurs. Afegeix que potser la immaduresa és que el govern no sàpiga que 
està en minoria i que necessita d’alguns membres de l’oposició per a aprovar-lo. 
 
Preguntes del grup Cubelles Sí es pot 
 
1.- La Sra. Di Stefano pregunta: com s’està fent el procés de selecció dels plans 
d’ocupació? 
 
2.- La Sra. Di Stefano pregunta: en quina fase es troba l’expedient per a posar el nom 
al Centre Social? Està previst posar el nom d’una persona o col·lectiu invisibilitzat?  
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3.- La Sra. Di Stefano pregunta: s’ha respectat l’Ordenança de Tinença d’Animals a la 
Fira Medieval amb la presència de rucs o ponis? 
 
El Sr. Ardila demana els grups polítics que quan pengin una fotografia al web, 
Facebook o twitter s’informin primer del motius i posa com a exemple la foto que va 
penjar la Sra. Martínez del fanal del Pg. Marítim (davant del Peixet) dient que no 
s’havia solucionat en un any, quan la realitat, aclareix, és que ja s’havia solucionat 
però SECE el va treure perquè s’estan pintant. 
 
El Sr. Macià diu que els correus dels que parla la Sra. Martínez no li han arribat però 
que  li van fer una entrevista a Ràdio Cubelles la setmana passada on va explicar que 
el Consell de Barris està en marxa i que el dia 27 es convocarà l’oposició donat que ja 
han finalitzat les converses amb les entitats. Quant al tema de la Tèrmica indica que 
van tenir una reunió amb Endesa que va dir que tenien ordre de demolició del Ministeri 
i que no es podia fer res. 
 
Continua dient que tant la Ràdio com la premsa municipals tenen llibertat d’expressió i 
no tenen cap indicació política i finalment, quant al tema de la instància relacionada 
amb ell, explica que es tracta d’un tema privat i que no hi ha atestat de tots els 
incidents de trànsit sinó que es fa un full de camp que costa 30 € per a tothom, inclús 
per a ell. Afegeix que com que els mossos ho van arxivar, la setmana passada es va 
presentar al jutjat de guàrdia. 
 
La Sra. Martínez diu que ella no demanava el parer del Sr. Macià sinó de l’Alcaldessa 
i quant al tema dels Consells de Barris considera que mereixien una resposta que no 
fos per Ràdio. 
 
 

Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal CUBELLENCS-FIC 
en el Ple ordinari del 15 de març de 2016 

 
1.- La Sra. Martínez diu que a l’anterior legislatura es va fer una tala d’una setantena 
d’arbres i que ara també se n’ha talat un bon grapat; que això va ser motiu de moltes 
queixes, entre d’elles -diu- les d’Unitat Cubellenca motiu pel qual pregunta: Tenen 
previst replantar-los? Quan? 
 
Sempre que s’ha dut a terme una tala de determinats arbres del municipi ha estat 
motivada, i majoritàriament en resposta a queixes veïnals, principalment per motius de 
seguretat i per tal de poder arranjar voreres l’estat de les quals, a causa de l’efecte de 
les arrels dels arbres, es troben en un estat lamentable, totalment inaccessibles i que 
poden provocar caigudes i obligar als vianants a circular per la calçada amb el 
conseqüent risc.  A banda de la problemàtica de les voreres molts dels arbres retirats 
han causat danys a propietats privades (tanques, canalitzacions d’aigua, façanes, 
etc...). 



 

 

 

45  

 

 

Per tant tenint en compte que els arbres retirats són la causa de la problemàtica que 
s’ha de solucionar no té cap sentit replantar-los, a més a més l’amplada de les voreres 
de les quals s’han retirat la gran majoria és incompatible amb la plantació d’arbres. 
En un futur, per tal de no haver de procedir a la retirada d’arbrat, sempre molt a pesar 
de l’Ajuntament, per les causes assenyalades i d’altres, quan es realitzi una plantació 
d’arbrat s’hauran de tenir en compte diferents factors (les característiques de la 
ubicació, l’espècie més adequada, la previsió del seu creixement, les possibles 
molèsties als veïns, les possibles afectacions del desenvolupament de les seves 
arrels, etc...). 
 
2.- La Sra. Martínez afirma que a diverses zones del municipi hi ha una sèrie 
d’incidències de cablejat, fanals fosos o fonts que perden aigua i que algunes d’elles 
porten més de tres mesos sense ser reparades i pregunta: no hi ha ningú que vetlli per 
aquestes incidències? Quin és el tràmit de la gestió de vigilància en aquest aspecte? 
Amb quina periodicitat es fa i qui n’és el responsable tècnic? 
 
La brigada de l'ajuntament s'encarrega del manteniment de les fonts dels parcs que es 

reparen sovint i és un mobiliari urbà que dóna problemes constantment per robatori 

d'aixetes i obstruccions per acumulació de terra.   

Respecte a l’enllumenat públic, el servei està concessionat a SECE. 

És SECE qui vetlla amb recorreguts periòdics pel funcionament dels punts de llum. 

SECE disposa de telèfon gratuït les 24 hores per tal que els veïns puguin comunicar 

incidències i resoldre-les. En altres casos les que arriben a l’ajuntament es traslladen a 

SECE. 

A part del manteniment, moltes avaries requereixen inversió i no s’han pogut portar a 

terme per manca de partida pressupostària. Per precisament aquest motiu, existeixen 

diversos punts amb cablejat aeri provisional que es va fer en el seu moment per no 

poder obrir rasa per canvi de conduccions. 

Dins del pressupost 2016 hi ha una partida pressupostària de 105.000 € que està 

destinada a solucionar els problemes d'algunes zones del municipi. 

  
3.- La Sra. Martínez pregunta: per què s’ha aprovat amb caràcter d’urgència el plec de 
clàusules del servei de neteja de les platges? 
 
El tràmit de l’expedient del contracte del servei de neteja de platges ha estat ordinari i 
no amb caràcter d’urgència. 
 
4.- La Sra. Martínez pregunta: quina és la gestió que ha fet el govern durant aquests 
deu mesos? Considera que no han pres cap responsabilitat en la resolució dels 
reparaments i pregunta: quin és l’import total dels reparaments per pagaments 
indeguts en les nòmines? Quin és l’import total dels reparaments per pagaments 
indeguts en qualsevol altre àmbit? Demana el detall de l’import per concepte, per 
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mesos, per any i amb la indicació del departament al que correspon el pagament  amb 
reparament. 
 
Els reparaments es fan constar per escrit per la Intervenció quan no es tramita d’acord 
amb la normativa aplicable la despesa corresponent, no implica que sigui un pagament 
indegut si no que la tramitació no s’ha fet degudament. 

Amb l’aprovació de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local 
(LRSAL, Llei 27/2013 de 27 de desembre) s’introdueix un règim diferent al tractament 
dels actes administratius adoptats malgrat l’existència de reparaments (Objeccions) de 
la Intervenció, doncs fins l’exercici 2013, al traslladar el Compte General a la 
Sindicatura únicament demanaven el nombre. Així doncs, a l’expedient de  Liquidació 
del Pressupost de l’exercici 2013 figura com a documentació annexa la relació dels 
reparaments, que s’adjunta escanejada.  

A partir de l’exercici 2014, a arrel de l’aprovació de la LRSAL, es fa l’elevació a Ple 
dels Informes d’Intervenció que recullen els reparaments i les principals anomalies en 
matèria d’ingressos i a més, d’acord amb el que estableix dita norma, són traslladats al 
Tribunal de Cuentas, si bé, per existència de conveni entre ambdós ens de control 
extern, la tramesa al Tribunal de Cuentas es fa gravant les dades a la plataforma de la 
Sindicatura de Comptes de Catalunya. 

Així doncs, des del Ple de Febrer de 2014 es dona compta als plenaris ordinaris dels 
reparaments de la Intervenció suspensius que son salvats, tot indicant la referència a 
l’òrgan que els ha salvat, que pot no ser el mateix que posteriorment aprova l’acte 
administratiu corresponent. 

Atès que els reparaments de 2014 ja figuren carregats en la plataforma de la 
Sindicatura de Comptes de Catalunya, s’annexa la relació dels reparaments en el 
format requerit per dits ens, que demana major concreció d’informació.  

Pel que fa als reparaments de 2015, la data màxima establerta per la tramesa és el 
30/4/2016 per tant, podrà ser lliurat el llistat un cop realitzada dita tramesa.   

VEURE DOCUMENTACIÓ ANNEXA 

 
Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal del Guanyem Cubelles 

en el Ple ordinari del 15 de març de 2016 
 

1.- El Sr. Daniel Pérez pregunta: té intenció el govern de posar en marxa la moció que 
es va aprovar el setembre de 2015 que parlava de fer una auditoria organitzativa a 
l’Ajuntament de Cubelles? Afegeix que el termini acaba al març. 
 
L’Ajuntament va trametre el mes passat una sol·licitud a la Diputació de Barcelona, la 
qual ja ha iniciat el projecte d’auditoria referent a  l’anàlisi de la situació actual de les 
places, llocs de treball i situació dels seus ocupants, així com l’elaboració d’indicadors 
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de gestió de recursos humans, permetrà obtenir el coneixement indispensable a 
l’organització per assolir els objectius següents: 
- Identificar talent intern 
- Obtenir i utilitzar indicadors interns i externs per a la presa de decisions 
- Planificar l’evolució estratègica de la plantilla en funció dels serveis que l’ens local vol 
prestar al municipi 
L’organització disposarà de tota la informació dels seus recursos humans abans de 
prendre cap decisió organitzativa que es pugui veure afectada per situacions que cal 
solucionar abans d’implementar altres mesures. 
 
2.- El Sr. Daniel Pérez diu que a Mas Trader hi ha un mur que va caure a causa de les 
pluges de l’octubre del 2015 i pregunta: té intenció el govern de reparar aquest mur? 
El govern si té intenció de reparar aquest mur. Donades les característiques de l'espai 
es va creure convenient fer un projecte per poder aixecar aquest mur. En aquests 
moments el projecte ja està redactat i s'està a l'espera de poder disposar de la partida 
pressupostària i adjudicar-lo. 
 
3.- El Sr. Daniel Pérez pregunta: en els últims dies ha tingut contacte l’Ajuntament 
amb la Generalitat per a valorar l’opció de fer el nou institut Les Vinyes? Quin tipus de 
contacte ha tingut? Què s’ha parlat en aquestes reunions? 
 
S’ha sol·licitat reunió i visita amb la nova directora dels Serveis Territorials a Barcelona 
Comarques, senyora Lluïsa Nicolau. Restem a l’espera de confirmació de data. 
 
4.-  El Sr. Daniel Pérez comenta que veïns i veïnes del sector Bardají s’han posat en 
contacte amb el seu grup i els han explicat que a principis de novembre van tenir una 
reunió amb un agent que feia d’enllaç entre la Policia local i les entitats veïnals i que 
van fer propostes per a que s’estudiés si el carrer Verge de Montserrat podia passar a 
ser d’un únic sentit i pregunta: tenen coneixement d’aquesta reunió? Han pensat fer 
algun estudi per a que aquest carrer passi a ser unidireccional? Afegeix que també van 
fer la mateixa  proposta en relació al carrer Cervantes el qual –comenta- té un punt 
negre a la intersecció amb Molí de Baix on es produeixen molts accidents i pregunta: 
Pensen fer algun estudi per a que aquest carrer passi a ser unidireccional? 
 
Efectivament el passat dia 09 de novembre de 2015, de 17:00 a 18:20 hores va tenir 
lloc una reunió entre membres de la policia local de Cubelles i els representants de 
l’AVV. del Barri de Mar. Reunions que des de la policia local es fan periòdicament amb 
totes les AAVV de Cubelles per tal de intercanviar informació i rebre totes les seves 
propostes, queixes i suggeriments. Dins d’aquesta reunió, els representants del Barri 
de Mar van proposar “establir el carrer Verge de Montserrat com a via d’un únic 
sentit de circulació”. Recollida aquesta proposta, s’està a l’espera de la propera 
reunió de la Comissió de Mobilitat per tal de exposar la proposta i decidir entre tots els 
departaments implicats si és o no viable.  
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Pel que fa al punt de Moli de Baix amb Miguel de Cervantes, aquest és un punt de 
concentració d’accidents que es va treballar a proposta d’aquesta policia local, dins de 
la redacció del Pla Local de Seguretat Viària. En el PLSV es fa una proposta de 
reordenació de la citada cruïlla per tal de disminuir l’accidentabilitat. Aquest punt en 
concret ja ha estat reordenat seguint les directrius que dicta el PLSV, les quals han 
donat bons resultats, poden comptabilitzar els 4 accidents que es van produir en 
aquest punt l’any 2010 i els 2 que es van produir l’any 2015, es a dir, una disminució 
del 50%.  

 
Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal CiU 

en el Ple ordinari del 15 de març de 2016 
 

1.- La Sra. Cuadra per a contrastar -diu- si la informació que tenen és real o no 
pregunta a la regidora de Cultura : quines són les reunions que s’han mantingut amb 
els Ajuntaments de la comarca? Quins acords s’han pres? En quines dates i quines 
persones hi han assistit a aquestes reunions? 
 
A nivell polític s’han mantingut contactes telefònics amb el regidor de Cultura de Sant 
Pere de Ribes per concretar la participació de Cubelles i el tema del Charlie Rivel del 
proper mes de maig en els actes de la vila de Garraf, també amb la regidoria de 
Cultura de Cunit així com amb regidors de Santa Margarida i els Monjos i amb 
l’Alcaldia de Canyelles. Assegurant repercussió dels actes que es realitzaran a la 
nostra vila entorn al 120 anys del Charlie Rivel. 
A nivell tècnic també s’han mantingut reunions amb Fes Chapeau, entre la 
responsable tècnica del Museu i la regidora de Cultura. 
Es formalitzen en les activitats relacionades i especificades: 
- Vilanova i la Geltrú: a les 17h. a l’escola de circ Saltimbanqui taller de clown per a 

tota la família. 

- Sant Pere de Ribes: del 25 al 27 d’abril accions amb les escoles a través d’un 

dossier didàctic. El dissabte 30 taula rodona amb diferents professionals i clowns 

per parlar sobre la figura d’en Charlie Rivel i el paper del clown i la societat. Tot 

dins el Festival internacional d’Arts al carrer Fes Chapeau. 

- Olivella: per l’abril no ho tenen previst. Valoren possibilitat de fer algun acte dins la 

mostra de pallassos que celebren pel 23 i 24 de juliol. 

- Canyelles: per l’abril no ho tenen previst. Mantenim contacte per difondre les 

activitats a les escoles de Canyelles. 

 
 
2.- La Sra. Cuadra pregunta: quins treballs s’han fet o es faran per a continuar amb el 
que es va iniciar del canvi d’usos de la sala de La Mota? 
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No hi ha cap previsió de canvi d’usos a la sala de la Mota. Suposem que es deu referir 
a la proposta que es va aprova en un Ple de la legislatura anterior, per iniciar la 
tramitació, per preveure, mitjançant un règim de concessió, establir un ús recreatiu  per 
part d’un particular. Després de l’acord es va rebre a STM la ordre d’iniciar els treballs 
per redactar l’avantprojecte. Els tècnics s’han posat en contacte en múltiples ocasions 
amb els promotors i els seus tècnics per tal de que detallessin i justifiquessin que amb 
la inversió proposada, molt baixa, es pogués rehabilitar l’edifici. Mai hem obtingut 
resposta, als requeriments.  
 
3.- La Sra. Cuadra pregunta: s’ha demanat a la Diputació continuar les obres del 
castell? Quina resposta hem obtingut? 
 
Hi va haver una visita del Diputat amb diversos tècnics de la Diputació i les converses 
van ser a nivell polític.   
 
4.- La Sra. Cuadra pregunta: tenen intenció d’urbanitzar les tres urbanitzacions que 
queden pendents? 
 
La intenció d'aquest govern és el de posar en marxa el POUM i poder incloure 

aquestes tres urbanitzacions així com aquelles zones que s'hagin de regular. 

 

5.- La Sra. Cuadra pregunta: s’ha pensat ja en el nom que es posarà al “Consell de 
Barris”? Comenta que es va dir que s’ampliaria a altres tipus d’entitats. 
 
“Consell de Barris”: el temes relatius amb aquest òrgan consultiu veïnal, com ara el 

“nom” que finalment es donarà a aquest òrgan, seran objecte de debat properament 

dintre de les accions previstes en el procés participatiu en curs. 

6.- La Sra. Cuadra pregunta: quan s’iniciaran els tràmits per a  licitar l’empresa que 
farà l’auditoria de personal a la qual es van comprometre al mes de setembre? 
Seguidament pregunta a la secretària: què passa quan s’incompleix un acord de Ple 
com aquest? 
 
L’auditoria la farà la Diputació, com ja s’ha fet constar abans, per abaratir costos. 
 
7.- La Sra. Cuadra pregunta: s’ha pensat en l’obertura del museu Charlie Rivel els 
diumenges tot i que no hi hagués personal? Comenta que es podria externalitzar. 
De moment no s’ha pensat en obrir el museu els diumenges, hi ha la possibilitat quan 
hi hagi l’obertura de visita pública al Castell que es pugui externalitzar les visites els 
caps de setmana però de moment estem pendents de la finalització de les obres de 
visita pública de la 2a planta del Castell.   
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8.- La Sra. Cuadra pregunta: quines subvencions en matèria d’ensenyament es van 
demanar al llarg del 2015 a la Diputació de Barcelona? S’han justificat? Quines 
subvencions es demanaran el 2016? 
 
Les subvencions atorgades per la XGL 2015 de la Diputació de Barcelona en matèria 
d’ensenyament són les següents: 
- Curs preparació proves accés a cicles formatius de Grau mitjà, import 8.000,00 € 

- Curs preparació proves accés a cicles formatius de Grau superior, import 

21.000,00 € 

- Millora de l’èxit escolar (anglès, tallers socioemocionals), import 5.500,00 € 

- Funcionament escoles bressol, import 6.978,00 € 

- Suport al servei de menjador escoles bressol, import 7.862,00 € 

S’han justificat totes les que s’havien d’executar a desembre 2015, però els cursos de 
preparació a les proves d’accés es justifiquen a la finalització, que és realitzen amb el 
curs escolar. 
Al 2016 es sol·liciten les mateixes. 
 
9.- La Sra. Cuadra, en relació a l’última visita a Can Travé, pregunta: quins van ser els 
criteris per a convidar els regidors de la legislatura passada? Per què no es va 
convidar el Sr. Lara, regidor de CIU? 
 
El Sr. Ardila i l’Alcaldessa diuen que ha estat una errada i que faran una altra 
trobada per a que pugui assistir-hi ell i la Sra. Núria González que tampoc va ser 
convidada. 
 
El Sr. Ardila diu que se li va fer una trucada però que no obstant se’l convidarà 
igualment. 
 
La Sra. Cuadra diu que és possible que se’l truqués al telèfon de la corporació quan 
ell ja no n’és membre. 
 
10.- La Sra. Cuadra respecte la trobada sobre el treball de la C-32 a la qual va assistir 
l’Alcaldessa pregunta: ens reunirem a nivell de consistori? Quines seran les propostes 
que aportarà el municipi de Cubelles? 
 
Es un projecte embrionari, i depenent de les iniciatives que es presenten, tant a nivell 
d’Ajuntaments com d’entitats impulsores, s’informarà a nivell públic i no només de 
consistori. 
La iniciativa principal i prioritària de Cubelles és i serà el tancament del peatge concret 
de la sortida al nostre municipi.  
 
11.- La Sra. Cuadra pregunta: quan algú truca a la policia municipal, quants agents 
tenen la obligació d’assistir? Quin és el temps de mitjana que triguen en assistir al lloc? 
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No existeix un número mínim ni màxim d’agents que han d’acudir a un servei, sempre 

dependrà del tipus de servei i la disponibilitat de patrulles. Pel que fa al temps de 

mitjana que els agents de la policia local triguen en assistir a un servei, també 

dependrà del tipus de servei i la disponibilitat de patrulles. Com a mode d’exemple, a 

un accident de trànsit en el que hi ha implicat un ciclista o un vianant, podria resultar 

proporcionat que s’adrecessin al lloc dues patrulles, sempre que estiguessin 

disponibles, i al tractar-se d’un servei prioritari, els agents es dirigeixin amb prioritaris 

amb la intenció d’arribar al lloc en el menor temps possible i poder determinar si es 

necessita la presència d’altres serveis d’emergències (SEM, bombers, ...).  

12.- La Sra. Cuadra pregunta: ens podrien fer arribar còpia de l’atestat del dia 4 de 
març de 2016 que afecta un membre de la Corporació? 
 
La policia local només lliura còpia dels atestats de trànsit a les parts implicades en el 

mateix i a l’autoritat judicial.  

 
 

Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal PP 
en el Ple ordinari del 15 de març de 2016 

 
1.- La Sra. Boza pregunta: Tenen previst institucionalitzar l’Ajuntament com es mereix 
i donar compliment a la Llei de banderes o és que ja s’ha renunciat a tenir la bandera 
del nostre municipi? 
 
Actualment s’està complint amb la Llei de Banderes. 
 
2.- La Sra. Boza pregunta: en quin punt estan les negociacions amb ADIF i Renfe si 
és que s’ha avançat? Comenta que sap que hi havia l’oportunitat de que cedissin el 
pàrquing per a la gestió de l’Ajuntament. 
 
S’està ultimant la redacció del conveni per a la signatura. 
 
3.- La Sra. Boza pregunta: s’han fet contactes o recerques amb empreses que siguin 
candidates a fer una explotació de Can Travé? 
 
En aquests moments no s'han fet contactes amb empreses. Els contactes han estat 
amb Diputació de Barcelona. 
Sí que ha hagut alguna empresa i particular que ha trucat per saber què es faria. 
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4.- La Sra. Boza pregunta: quines accions ha posat en marxa la regidoria 
d’Emprenedoria des de l’inici de la legislatura? Què s’ha fet en matèria de recolzament 
als emprenedors i empresaris de Cubelles? 
 
Indicar que des de la Regidoria d’empresa, emprenedoria i ocupació no s’ha deixat en 
cap moment d’atendre, informar i recolzar a tots els emprenedors/es i empresaris/es 
del municipi i de fora d’aquest. Es mantenen les dues línies d’actuació estratègiques, 
per una banda, l’atenció directe al públic tots els dies, així com específicament els 
divendres per a emprenedors/es que desitgen desenvolupar un projecte empresarial a 
Cubelles. Per l’altra banda, la recerca i promoció constant del municipi per captar 
inversió i captar nous projectes empresarials. Tanmateix, l’existència del peatge a la C-
32 continua sent una rèmora per la competitivitat de les empreses del nostre municipi i 
la nostra comarca així com una barrera per la implantació i captació de noves 
iniciatives.   

Des de juny de 2015 a l’actualitat, entre d’altres, des de la regidoria d’empresa i 
emprenedoria s’ha portat a terme les següents accions: 

 Actualització PAE Les Salines (descripció, identificació). Necessari per a la 

comercialització i promoció de sostre i sòl terciari del municipi. 

 Reunió amb el representants del PAE Les Salines per a tractar problemàtiques 

específiques (neteja, accés internet, nom i promoció de l’àmbit). Actualment es 

col·labora amb l’associació per a modificar el nom, actualitzar la senyalització i 

realitzar un esdeveniment promocional a l’àmbit. 

 Inclusió per segon any consecutiu d’una empresa del Cubelles (Bonjour Bebe) 

al programa de PIMEC “Accelera el creixement”. Som l’únic municipi de la 

comarca que ho ha aconseguit aquest 2 darrers anys. 

 Realització de 13 de plans d’empresa per a nous emprenedors. 

 Tramitació d’una desena de bonificacions en concepte de taxes municipals 

(OF. 9) per a la implantació de noves activitats econòmiques al municipi. 

 Programació de curs pràctic per l’any 2016: Que et cal saber per emprendre? 

 Desenvolupament d’un projecte de centre d’emprenedoria virtual amb 

l’empresa SAND. Actualment s’està negociant amb la mancomunitat la seva 

implementació a nivell comarcal. 

 
 

Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal Cubelles Si es pot 
en el Ple ordinari del 15 de març de 2016 

 
1.- El Sr. Tribó demana el contingut del Decret d’Alcaldia 36 que fa referència a una 
errada al plec de clàusules administratives particulars que afecta l’espai de la 
desembocadura del riu Foix i pregunta: com queda el nou redactat? 
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En data 12 de febrer de 2016 es dicta Decret de l’Alcaldia per efectuar la rectificació 
d’una errada material al Plec de clàusules. El tenor literal del Decret és el següent: 

“DECRET DE L’ALCALDIA 36/2016 

Atès que la Junta de la Junta de Govern Local de data 27 de gener de 2016 va acordar 
l’aprovació del plec de clàusules administratives particulars i del plec de prescripcions 
tècniques que regeixen el procediment de contractació del servei de 
supervisió/educació ambiental i manteniment general de l’espai d’interès natural de la 
desembocadura del Riu Foix. 

Atès que s’ha detectat l’existència d’una errada material a la clàusula 25 del plec de 
clàusules administratives particulars, per inclusió de l’apartat núm. 11 per error. 

Atès l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, mitjançant el qual les 
administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància 
dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en les seves actes. 

 

Allà on diu: 

“11. Document acreditatiu de la homologació com empresa de seguretat davant del 
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya. 

12. Autoritzar l’Ajuntament de Cubelles per a la sol·licitud telemàtica de la situació de 
cotització a la Seguretat Social en relació a l’art 42 de l’Estatut dels treballadors.” 

Ha de dir: 

“11. Autoritzar l’Ajuntament de Cubelles per a la sol·licitud telemàtica de la situació de 
cotització a la Seguretat Social en relació a l’art 42 de l’Estatut dels treballadors.” 

Atès el que disposa l’article 14 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic 
de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, que disposa 
que els òrgans superiors podran avocar cap a si mateixos el coneixement d’un 
assumpte, la resolució de la qual correspon per delegació als seus òrgans dependents. 

Per tot això, en virtut de les atribucions que m'han estat legalment conferides,   

RESOLC:   

Primer. Avocar cap a l’Alcaldia la competència per a l’aprovació de la present 
proposta. 

Segon. Aprovar la rectificació de l’errada material detectada a la clàusula 25 del plec 
de clàusules administratives particulars que regeix el contracte de serveis de 
supervisió/educació ambiental i manteniment general de l’espai d’interès natural de la 
desembocadura del Riu Foix en el sentit següent: 

Allà on diu: 
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“11. Document acreditatiu de la homologació com empresa de seguretat davant del 
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya. 

12. Autoritzar l’Ajuntament de Cubelles per a la sol·licitud telemàtica de la situació de 
cotització a la Seguretat Social en relació a l’art 42 de l’Estatut dels treballadors.” 

Ha de dir: 

“11. Autoritzar l’Ajuntament de Cubelles per a la sol·licitud telemàtica de la situació de 
cotització a la Seguretat Social en relació a l’art 42 de l’Estatut dels treballadors.” 

Tercer. Comunicar el present acord a la Tècnica de Medi Ambient, a Secretaria, a 
Intervenció, a Tresoreria, i al Servei de Contractació i Gestió Administrava als efectes 
corresponents.” 

 
2.- El Sr. Tribó diu que els Decrets 37 i 38 venen afectats pel reparament 98/2016 i 
per l’acord de Ple de 17 de  maig de 2015 i pregunta: com és que havent-hi aquests 
reparaments s’han aprovat? 
 
Els reparaments es fan constar per escrit per la Intervenció quan no es tramita d’acord 
amb la normativa aplicable la despesa corresponent. 
L’Acord Plenari de 17 de maig de 2015 fa referència a la productivitat de la policia local 
El Decret Alcaldia 37/2016 aixeca els reparaments dels expedients de la policia de 
productivitat per nocturnitat i de gratificacions per hores extraordinàries per tal de 
poder realitzar els pagaments de les nòmines de la policia. 
El Decret Alcaldia 38/2016 aixeca els reparaments de l’expedient de productivitat dels 
dijous tarda del personal d’oficines i de la productivitat de les tardes del personal de la 
ràdio per tal de poder realitzar els pagaments de les nòmines del personal. 
Es tracta d’una situació que s’ha trobat el nou govern que ve de la legislatura anterior i 
que s’està treballant per tal de poder-la corregir. 
 
3.- El Sr. Tribó pregunta: com és que s’ha dictat el Decret 52/2016 amb el reparament 
64/2016 i sense documentació justificativa?  
 
El reparament fa referència a les fiscalitzacions de les Bestretes de Caixa Fixa per 
gestió d’ajuts socials  

64 DA 52/2016, de 22 de febrer 
Justificació fora de termini de la Bestreta de Caixa Fixa de Benestar 

Social per ajuts socials, 3r trimestre 2015. 

85 DA 52/2016, de 22 de febrer 

Justificació fora de termini de la Bestreta de Caixa Fixa de Benestar 

Social per ajuts socials, 4t trimestre 2015 i amb mancances en la 

documentació justificativa 

 
En la DF 85 s’indica com a manca de documentació la corresponent a: 
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On les sigles són les inicials del nom de les persones interessades que reben els ajuts 
socials. 
El reparament 64/2016 correspon a la justificació fora de termini de la Bestreta de 
Caixa Fixa de Benestar Social per ajuts socials, no vol dir que l’ajut econòmic atorgat 
no estigui justificat al Departament de Benestar Social. 
 
 

Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal PSC-PC 
en el Ple ordinari del 15 de març de 2016 

 
1.- El Sr. Grau pregunta: es pot fer algun informe tècnic o jurídic sobre la viabilitat 
actual del projecte de la biblioteca? Quin risc de pèrdua d’ajuts i subvencions assumim 
si no tirem endavant aquest projecte? Caduca el projecte aprovat? És possible acordar 
amb la Diputació, a través de les meses de concertació, nous ajuts i subvencions per a 
aquest projecte? Quin és el calendari d’execució de construcció de la biblioteca previst 
pel govern si no es ven el patrimoni que està previst en la proposta de pressupost de 
2016? 
 
En aquests moments el govern s'ha posat en contacte amb Diputació de Barcelona per 
transmetre la intenció de recuperar el projecte de la biblioteca que va quedar aturat per 
l'anterior govern municipal.  
El projecte aprovat en el seu moment ha de ser modificat es disminueixi o no l'espai. 
Des de Diputació de Barcelona ens aconsellen poder reduir les mides de 2000 m² a 
uns 1700 m² i d'aquesta manera també reduïm el cost. Amb aquesta reducció podríem 
formar part de la xarxa de la diputació. 
Estem treballant amb els redactors del projecte i els arquitectes de la diputació per 
refer-lo i mirar de poder iniciar les obres a finals del 2016 o principi del 2017. 
Per altra banda i com a prioritat aquest govern ha proposat la biblioteca dins de les 
meses de concertació aportant una ajuda important per tirar endavant el projecte.  
El projecte de la biblioteca es va aprovar definitivament el 18 de desembre de 2012, 
amb un pressupost d’execució per contracte de 3.629.534,42€. Aquest document 
s’aprovà amb els corresponents informes tècnics i jurídics, necessaris per a la seva 
aprovació.  
Els projectes no caduquen, però si que si el temps entre l’aprovació definitiva i la 
licitació de l’obra es llarg, caldria fer un informe tècnic per concloure si cal modificar el 
projecte per adequar-lo a nova normativa aplicable o no.  
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2.- El Sr. Grau, en relació a l’Institut, pregunta: quina arguments nous s’han fet arribar 
a la Generalitat per a defensar la construcció del nou institut al lloc que va ser rebutjat 
inicialment? Ens poden facilitar còpia o accés a aquests nous informes que s’hagin 
enviat o que s’estiguin treballant? Quines propostes alternatives contempla el govern si 
la Generalitat manté el seu rebuig a la proposta inicial? 
 
No hi ha arguments nous, seguim amb la mateixa proposta d’inici, per tant no hi ha 
informes nous que s’hagin enviat. En aquests moments no hi ha resposta de la 
Generalitat i per tant no hi ha una proposta alternativa. 
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No havent-hi més assumptes per fer constar, l’ Alcaldessa presidenta aixeca la sessió, 
quan són les 22:52 hores;  
     
 
 
    


