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EXTRACTE DE L’ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 20 DE 
SETEMBRE 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 20 de setembre 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. Isabel Soler García, 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. 
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Actua com a secretària la Sra. Carme López-Feliu i Font, secretària general de la 
corporació  
 
Hi assisteix també la Sra. Rosa M. Almirall i Domènech, interventora de la corporació. 
 
 
ORDRE DEL DIA 
 
I. APROVACIÓ D’ACTES 
 
1.1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
DE 19 DE JULIOL DE 2016 
 
Es sotmet  a votació l’acta, i s’aprova per 16 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 del PP, 1 de CIU, 1 de Guanyem 
Cubelles i 1 de Cubellencs-FIC), cap vot en contra i 1 abstenció  de la Sra. Cuadra de 
CIU, per no trobar-se present a l’esmentada sessió. 

II. PART INFORMATIVA 
 
2.- INFORMACIONS DE PRESIDÈNCIA 
 
2.1.- L’alcaldessa informa que el número de factures comercials pendents de 
pagament a 30 de juny de 2016, respecte les quals s’està incomplint el termini legal de 
pagament, és de 151 amb un import total de 158.409,41 €. 
 
2.2.- L’alcaldessa, en relació a la Sala sociocultural, informa que en el procés de 
revisió del reglament dels espais municipals, i a l’hora d’analitzar els aforaments de 
cadascun d’aquests edificis, els Serveis Tècnics municipals van identificar que en el 
projecte de la Sala Sòciocultural hi mancava un informe preventiu de bombers. 

Aquest informe, que després ha de ser incorporat al projecte a través d’una ECA, és 
preceptiu perquè aquesta sala està destinada a esdeveniments públics.  
 
Malgrat que l’espai compliria amb tots els requisits tècnics de seguretat (alarma anti-
incendis, sortides d’emergències, senyalització, elements d’extinció d’incendis...), els 
tècnics municipals recomanen no fer-ne cap ús fins que es disposi del document que 
acrediti que compleix totes les normatives. 
 
En el moment que es va tenir coneixement de la situació es va posar en coneixement 
de la direcció del centre, així com del departament de Protocol, Ensenyament i Esports 
per què es prenguessin les mesures oportunes. Es va fer la consulta sobre si com a 
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gimnàs escolar es podia seguir utilitzant, atès que la normativa reguladora és diferent, 
però els tècnics van recomanar no fer cap activitat. 
 
Immediatament s’han iniciat els tràmits,  que tenen una durada aproximada d’1 mes i 
mig o 2 mesos, per tal que la instal·lació estigui al corrent dels permisos establerts el 
més aviat possible.  
 
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. 
 
 
4.- DONAR COMPTE DELS TEMES DE PERSONAL 
 
De conformitat amb allò que disposa l’article 21.1 h) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local, i l’article 291 del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril pel qual s’aprova la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, es 
dóna compte al Ple de l’adopció dels acords en matèria de Recursos Humans. 
 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats. 
 
5.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 363/2016  DE DATA 18 DE 
JULIOL, EL QUAL MODIFICA EL DECRET D´ALCALDIA NÚM. 146/2015, DE 9 DE 
JULIOL, D´ESPECIFICACIÓ FACULTATS DELEGADES PER AQUESTA ALCALDIA 
A FAVOR DELS REGIDORS I REGIDORES DE LA CORPORACIÓ 
 
Es dóna compte del següent: 

 
“ DECRET DE L’ALCALDIA NÚM.363 /2016 
 
Vist el Decret d´Alcaldia núm. 113/2015, de 3 de juliol, de creació de les diferents 
àrees municipals i delegacions genèriques a favor dels diferents regidors i regidores de 
la corporació, 
 
Atès que mitjançant Decret d´Alcaldia núm. 146/2015, de 9 de juliol es va resoldre 
aprovar l´especificació de les facultats delegades per aquesta Alcaldia a favor dels 
regidors i regidores de la Corporació que es relacionaven; 
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Atès que s´ha detectat la necessitat de concretar l´abast i contingut de la Regidoria de 
Seguretat Ciutadana, ampliant les delegacions efectuades per tal d´incloure-hi, també, 
la relativa a la potestat sancionadora en matèria de tinença d´animals, segons 
l´Ordenança Municipal sobre la tinença d´animals aprovada per l´Ajuntament de 
Cubelles; 
  
Atès que aquesta delegació d´atribucions no es troba dins dels supòsits previstos a 
l’article 13.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les 
Administracions Públiques i del procediment administratiu comú, 23.3 de la Llei 7/1985 
i 53.3 del Decret legislatiu 2/2003, que no poden ser objecte de delegació 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides, 
 

HE RESOLT: 
 
Primer.- Modificar el Decret d´Alcaldia núm. 146/2015, de 9 de juliol, d´especificació 
facultats delegades per aquesta Alcaldia a favor dels regidors i regidores de la 
Corporació, delegant a favor de la regidoria de Seguretat Ciutadana la següent 
atribució:  
 
REGIDORIA DE  SEGURETAT CIUTADANA 
 
Regidor delegat: Sr. Joaquim Macià i Tetas 
 

16. Potestat sancionadora en matèria de tinença d´animals, segons l´Ordenança 
Municipal sobre la tinença d´animals, de l´Ajuntament de Cubelles: 

 
Segon.- Les atribucions delegades s’hauran d’exercir en els termes i dins dels límits 
d’aquesta delegació, no sent susceptibles de ser delegades pels seus titulars en un 
altre òrgan o regidor o regidora. 

 
Tercer.- Aquesta delegació, de conformitat amb el que disposa l’article 44 del 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat 
per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, tindrà efectes des del dia següent a 
la data de notificació d’aquest Decret al regidor  afectat i tindrà caràcter indefinit, sense 
perjudici de la potestat d’advocació d’aquesta Alcaldia. 

 
Quart.- Notificar aquesta resolució al regidor afectat, entenent-se acceptada la 
competència delegada de forma tàcita, si dintre del termini de les 24 hores següents 
no es manifesta res en contra, o si es fa ús de la delegació. 

 
Cinquè- Comunicar aquesta resolució al Departament de Seguretat Ciutadana (Policia 
Local) de l’Ajuntament de Cubelles. 
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Sisè.- Publicar la present delegació al BOP, al tauler d’anuncis i al Portal de 
Transparència.  

 
Setè.-  Donar compte de l’adopció d’aquesta resolució al Ple de la corporació en la 
propera sessió que se celebri.” 
 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats. 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Mudarra 
 
6.- DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ EMÈS EN 
COMPLIMENT DE L’ARTICLE 218 DEL REIAL DECRET LEGISLATIU 2/2004 DE 5 
DE MARÇ 
 
En compliment de l’article  218 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que 
aprovà el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals en la redacció 
donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de 
l’Administració Local, s’eleven a Ple els Informes d’Intervenció núms. 36/16 de 29/8/16 
i 38/16 de 5/9/16, essent els acords adoptats en contra els reparaments efectuats i les 
anomalies detectades els/les següents: 
 
INFORME 36/16: 

DF DA  REPARAMENT (OBJECCIÓ) 

444 

Acord Plenari 17/3/15,                     
Decret Alcaldia 348/2016 i 349/2016 
d'11/8/16 així com ordenació de 
pagament de la nòmina malgrat 
l'existència dels reparaments en quan 
a la resta de valors inclosos en la 
nòmina relativa al mes de juliol que 
tenen objecció de la Intervenció 
 

NOMINA JULIOL. 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 de la policia local així com tardes 
del personal de la radio.  

 
INFORME 38/16: 

DF DA  REPARAMENT (OBJECCIÓ) 

483 DA 397/2016, de 10 d'agost 

REPARAMENT segons informe conjunt de Secretaria-Intervenció 6/2016. 
Reconeixement extrajudicial de crèdits d'agost de 2016, relació de factures 
núm. 35/2016 aprovat per Junta de Govern Local de 10/08/2016. L'import 
total de la relació és de 119.724,24€. 

499 
Acord Plenari 17/3/15,                     
Decret Alcaldia 413/2016 d'11/8/16 així 
com ordenació de pagament de la 

NOMINA AGOST. 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 
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nòmina malgrat l'existència dels 
reparaments en quan a la resta de 
valors inclosos en la nòmina relativa al 
mes d'agost que tenen objecció de la 
Intervenció  

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 de la policia local. 

 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats. 
 
7.- DONAR COMPTE AL PLE DE LA RESOLUCIÓ DE PARTICIPACIÓ I 
INFORMACIÓ CIUTADANA NÚM. 4/2016, DE 6 DE SETEMBRE DE 2016, PER LA 
QUAL S’APROVA EL CALENDARI DE DIES INHÀBILS DEL REGISTRE GENERAL 
DE L’AJUNTAMENT DE CUBELLES I EL SEU HORARI, AMB EFECTES DES DEL 
DIA 2 D’OCTUBRE DE 2016 FINS EL 31 DE DESEMBRE DE 2017 
 
És dóna compte al Ple de la Corporació de la següent:  
 
“ 
RESOLUCIÓ  

REGIDORIA DE PARTICIPACIÓ I INFORMACIÓ CIUTADANA NÚM.      4      /2016 
 
ATÈS que l’art. 30 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques (vigent des del 2.10.2016, per la DF7), disposa que sempre 
que per llei o en el dret de la Unió Europea no s’expressi un altre còmput, s’entén que són 
dies hàbils, tots els dies, i s’exclouen del còmput els dissabtes, els diumenges i els 
declarats festius; 
 
ATÈS que l’art. 30 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques, disposa que les administracions de les comunitats 
autònomes han de fixar, en el seu àmbit respectiu, el calendari de dies inhàbils als efectes 
de còmputs de terminis. El calendari aprovat per les comunitats autònomes ha de 
comprendre els dies inhàbils de les entitats locals corresponents al seu àmbit territorial, a 
les qual és aplicable; 
 
VISTA l’Ordre EMO/168/2015, de 25 de maig, per la qual s’estableix el calendari oficial de 
festes laborals per a l’any 2016 [DOGC núm. 6888 – 9.6.2015]; VISTA l’Ordre 
TSF/137/2016, de 30 de maig, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals 
per a l’any 2017 [DOGC núm. 7135 - 6.6.2016]; 
 
VIST acord del Ple de l’Ajuntament de Cubelles de 12 de juliol de 2016, d’aprovació de la 
designació de les dues festes locals per a l’any 2017; 
 
ATÈS que l’Ajuntament de Cubelles compta amb un Registre General Únic, i per a facilitar 
a la ciutadania la presentació de documents, és necessària la publicitat del registre únic, 
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situat a l’Oficina Participació i Informació Ciutadana (OPIC), i el seu horari, a partir del dia 2 
d’octubre de 2016; 
 
És per això que, en ús de les atribucions atorgades a la regidoria de Participació Ciutadana 
mitjançant la present resolució 
 

R E S O L C 
 

PRIMER.-  APROVAR el calendari de dies inhàbils del Registre General de l’Ajuntament 
de Cubelles, amb efectes des del dia 2 d’octubre de 2016 fins el 31 de desembre de 2017, 
annex a la present resolució. 
 
D’acord amb els antecedents del present acord: 

- Són dies hàbils tots els dies, excloent del còmput els dissabtes, els diumenges i els 

declarats festius. 

- Des del 2 d’octubre de 2016, són festes laborals a Catalunya els dies: 12 d’octubre 

(Festa Nacional d’Espanya); 1 de novembre (Tots Sants); 6 de desembre (Dia de la 

Constitució); 8 de desembre (La Immaculada);  i 26 de desembre (Sant Esteve). 

- Per l’any 2017, són festes laborals a Catalunya els dies: 6 de gener (Reis); 14 

d’abril (Divendres Sant); 17 d’abril (Dilluns de Pasqua Florida); 1 de maig (Festa 

del Treball); 24 de juny (Sant Joan); 15 d’agost (l’Assumpció); 11 de setembre 

(Diada Nacional de Catalunya); 12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya); 1 de 

novembre (Tots Sants); 6 de desembre (Dia de la Constitució); 8 de desembre (la 

Immaculada); 25 de desembre (Nadal);  i 26 de desembre (Sant Esteve). 

- Per l’any 2017, són festes locals a Cubelles els dies 31 de juliol i el dia 16 d’agost. 

 
SEGON.-  El calendari de dies inhàbils, correspon amb els dies inhàbils a tenir en compte 
A EFECTES de còmputs de terminis i presentació de documentació al Registre General de 
l’Ajuntament de Cubelles. 
 
TERCER.-  El Registre General Únic de l’Ajuntament de Cubelles, està ubicat a l’OPIC – 
Oficina de Participació i Informació Ciutadana, al primer pis del Centre Social del carrer 
Joan Roig i Piera, núm. 3-5 de 08880-Cubelles. L’horari del servei és el següent: 
 
Registre General Únic 
·Atenció presencial: OPIC – Oficina de Participació i Informació Ciutadana. 
Carrer Joan Roig i Piera, núm. 3-5, 1r pis.  
Centre Social. 08880-Cubelles. 
 
Horari:  
De l'1 d'octubre al 31 de maig:  
De dilluns a divendres de 09:00h a 14:30h, dijous de 17:00h a 19:30h. 
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De l'1 de juny al 30 de setembre: 
De dilluns a divendres de 09:00h a 14:30h. 
 
·Registre electrònic: https://www.ovac.cubelles.cat. Horari: 24 hores. 
 
·Atenció telefònica a través del telèfon 938 950 300 i fax 938 951 023.  
  
TERCER.- DISPOSAR la publicació del contingut d’aquesta resolució a través d’un anunci 
en el Butlletí Oficial de la Província, e-tauler i a la Seu-e de l’Ajuntament de Cubelles, a 
efectes de donar compliment a allò establer en l’art. 30 de la Llei 39/2015i l’art. 38.8è de la 
Llei 30/1992, respectivament. 
 
(...) 
 
 
 

https://www.ovac.cubelles.cat/
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” 
 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats. 
 

dl dm dc dj dv ds dg dl dm dc dj dv ds dg dl dm dc dj dv ds dg

1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4

3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11

10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18

17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25

24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 26 27 28 29 30 31

31

dl dm dc dj dv ds dg dl dm dc dj dv ds dg dl dm dc dj dv ds dg

1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 6 7 8 9 10 11 12

9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 13 14 15 16 17 18 19

16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 20 21 22 23 24 25 26

23 24 25 26 27 28 29 27 28 27 28 29 30 31

30 31

dl dm dc dj dv ds dg dl dm dc dj dv ds dg dl dm dc dj dv ds dg

1 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4

3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11

10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18

17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25

24 25 26 27 28 29 30 29 30 31 26 27 28 29 30

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D

1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3

3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10

10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17

17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24

24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 31 25 26 27 28 29 30

31

dl dm dc dj dv ds dg dl dm dc dj dv ds dg dl dm dc dj dv ds dg

1 1 2 3 4 5 1 2 3

2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10

9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17

16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24

23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 25 26 27 28 29 30

30 31

Dies festius estatals i autònimics.

Dies festius locals.

Dies inhàbils del Registre General de la Corporació.

OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE

ABRIL MAIG JUNY

JULIOL AGOST SETEMBRE

 Registre General de l'Ajuntament de Cubelles. Calendari de dies inhàbils.

OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE

GENER FEBRER MARÇ

2 0 17

2 0 16
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 III. PART RESOLUTIVA 
 
ALCALDIA/PRESIDÈNCIA  
 
8.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA  MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LA 
PLANTILLA DE PERSONAL  I DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 
 

Atès que l´entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració local, va introduir l’article 92 bis a la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local, segons la qual els ens locals amb 
secretaria classificada en classe segona han de tenir obligatòriament creat i classificat 
el lloc de tresoreria com a lloc de treball reservat a personal funcionari d’Administració 
local amb habilitació de caràcter nacional. 
 

Atès que a la sessió plenària del dia 12 d’abril de 2016 es va portar a aprovació el 
pressupost (amb annex de la plantilla) i no es va aprovar la proposta. 
 

Atès que a la mateixa sessió plenària la modificació puntual de la Relació de Llocs de 
Treball (que recollia el canvi legal respecte la qualificació del lloc de Tresoreria) es va 
aprovar, però la seva eficàcia va quedar demorada a l´entrada en vigor del pressupost 
de l´exercici 2016. 
 

Atès que l’ajuntament no ha aprovat el pressupost de 2016 i, per tant, l´anterior acord 
no ha tingut eficàcia i cal adoptar-ne un de nou, si s´escau, amb uns altres termes. 
 

Vist el requeriment efectuat per part de la direcció General d´Administració Local de 
data 25 de maig de 2016, en el qual es requereix a aquest Ajuntament a regularitzar  la 
situació del lloc de Tresoreria de la d´aquesta corporació i a sol·licitar a dita Direcció 
General la creació i classificació d’aquest lloc de treball, adjuntant amb la sol·licitud la 
certificació dels acords definitius de ple de la modificació de la relació de llocs de 
treball i de la plantilla de la corporació pel que fa a aquest lloc de treball, tot això amb 
anterioritat al mes de setembre d’enguany. 
 

Atès que les successives diligències de fiscalització de nòmina de la Intervenció 

Municipal esmenten el següent:  

“Tresorer/a 

Conversió del lloc de treball de Tresoreria a Funcionari amb Habilitació de Caràcter Nacional, 

d’acord amb la D.T. 7a de la Llei 27/2013, de 27 de desembre (RSAL), tenint en compte la 

redacció donada per la D.F. 2a de la Llei 18/2015, de 9 de juliol que permet un règim transitori 
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fins el 31/12/2016. Consta requeriment de la D. Gral. d’Administració Local per regularitzar la 

situació amb anterioritat al mes de setembre per tant cal que RH tramiti la modificació de la 

plantilla per poder efectuar el tràmit abans del mes de setembre.” 

 
Atès que la modificació de la Plantilla de Personal, segons allò que diu l’article 126.3 
del Reial Decret Legislatiu 781/1986, pel qual s’aprova el Text Refós de les 
Disposicions Legals vigents en matèria de Règim Local, s’ha de fer amb els mateixos 
tràmits establerts per a la modificació del pressupost. 
Atès que a nivell pressupostari, la modificació de plantilla i dels llocs de treball que es 
proposa no creen la  necessitat de  modificar import pressupostari a capítol 1, i per tant 
no és necessària la modificació del Pressupost per aquestes circumstàncies.  
 
Atès que és competència del Ple l’aprovació de la Plantilla de personal i la Relació de 
Llocs de Treball. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa del 13 de setembre de 2016; 
 

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

 

ACORDS 

 

PRIMER.- Aprovar  provisionalment la modificació de la Plantilla de personal vigent 
següent, pel que fa al tresorer/a, que passa de ser funcionari de carrera a funcionari de 
l´administració Local amb Habilitació de caràcter Nacional, en els següents termes: 

 

AJUNTAMENT DE CUBELLES 

     
PLANTILLA DE PERSONAL. ANY 2016 

   

 
 

     

places   

Denominació 
 

grup  places amort. total vacants  

1. FUNCIONARIS DE CARRERA 

      
 

Funcionaris/àries amb habilitació de caràcter nacional 

            
 

 

Tresorer/a 

 

A1 1 

  

1 
 

 
 

      
 

Funcionaris/aries propis de la Corporació 

      
 

Escala d'administració general: 
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Tresorer/a 

 

A1 1 1 0 0  

 

SEGON.-  Aprovar la Modificació de la Relació de llocs de Treball que tot seguit es 

detalla: 

MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 
ANY 2016                 

      

Enquad
rament 
orgànic 

CARACT
ERISTIQ

UES 
ESSENC

IALS           REQUISITS     

A
lt

re
s 

             

C
re
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io
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./A
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rt
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y)
 

  
DENOMINACIÓ DEL 
LLOC 

À
m

b
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 d
e 

tr
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al
l 

G
ru

p
 C

la
ss

if
ic

ac
ió

 

C.D. 

E
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a 
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o
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 e

sc
al

a 

F
u

n
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o
n

s 
(!

)  

D
ed
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m

an
a 

(h
) 

Titulació 

A
cc

ès
 

N
iv

el
l D

e 
C

at
al

à 

  

R
es

er
va

 d
el

 ll
o

c 
   

   
 

(f
u

n
ci

o
n

ar
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, l
ab

o
ra

ls
, 

ev
en

tu
al

s)
 

F
o

rm
a 

p
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v.
 

C. Esp. 

Minor
ació 

especí
fic 

imper
atiu 
legal 

N
ú

m
 ll

o
cs

  

A
m

o
rt

it
za

ci
ó

 

 

1, MODIFICACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 
               

  

   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 

935,79 0,00 1   
 

 

TERCER.- Publicar el present al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler de la Corporació la Plantilla de 
Personal modificació de la relació de llocs de treball, als efectes d´exposició pública, 
per tal que durant el període de 15 dies hàbils els interessats puguin presentar 
reclamacions i/o al·legacions, que en cas de presentar-se seran resoltes per aquest 
Ple en el termini màxim d´un mes.  

En cas de no presentar-se’n l´acord provisional esdevindrà definitiu sense necessitat 
de cap altre acord. 

 
QUART.- Sol·licitar a la Direcció General d´Administració Local de la Generalitat de 
Catalunya   la creació i classificació d’aquest lloc de treball, adjuntant amb la sol·licitud 
la certificació dels acords definitius de Ple.   

 
CINQUÈ.- Comunicar aquest  acord al departament de Recursos Humans  i a la 
representació dels treballadors. 
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La Sra. Martínez diu que al Ple de l’abril es va portar a aprovació el Pressupost amb la 
plantilla i que al Ple del juny es van aprovar una sèrie de modificacions de pressupost 
relacionades amb inversions, per la qual cosa considera que hi ha hagut una manca 
de previsió del govern donat que hi havia temps suficient d’haver presentat aquesta 
proposta al ple del juny o bé al del juliol. 
 
L’alcaldessa indica que estan dins del termini legal per a fer-ho, que és fins el 31 de 
desembre. 
 

Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per la unanimitat dels membres de la 
corporació. 
 
 
9.- ALTRES TEMES  
 
No n’hi ha 
 
IV. PART DE CONTROL  
 
10.- MOCIONS  
 
10.1.- MOCIÓ  PER  L'ADHESIÓ  A  LA  DECLARACIÓ  INSTITUCIONAL  DEL  DIA  
4 DE JUNY, COM DIA DE L'ASSOCIACIONISME CULTURAL (DASC) 
PRESENTADA PER UC11-RCAT, ERC-AM, ICV-E, PSC-CP, PP, CIU, GUANYEM 
CUBELLES I CUBELLENCS-FIC 

El 27 de maig de 2014, el Govern de la Generalitat de Catalunya, va declarar el 4 de 
juny Dia de l'Associacionisme Cultural (DASC), instaurant així una jornada dedicada a 
posar en valor el pes i la força de les associacions que actuen en l’àmbit de la Cultura 
del país. 
 

La data rememora el 4 de juny de 1864, quan va començar el quart festival organitzat 
per la Societat Coral Euterpe, sota la direcció de Josep Anselm Clavé i Camps, qui va 
ser president de la Diputació de Barcelona entre 1871 i 1872. 
 

Al Ple de la Diputació de Barcelona del passat 26 de maig de 2016, es va fer la lectura 
de la Declaració Institucional amb motiu de la celebració del dia 4 de juny, el dia de 
l’Associacionisme Cultural, per tal que sigui la data de referència a tot Catalunya, en la 
que els ciutadans puguin gaudir de l'ampli ventall d'associacions culturals i les activitats 
que aquestes ofereixen, així com promoure el seu creixement i  consolidació. 
 
El dia de l'Associacionisme Cultural, que se celebrarà anualment cada 4 de juny, ens 
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brinda una magnífica oportunitat en pro del reconeixement, la visualització i la 
reivindicació de la tasca cívica de toles les entitats que, arreu del territori, i del nostre 
municipi en particular, fan una immensa labor de cohesió social, de promoció i de 
difusió de la cultura. 
 

Per tot l'exposat, l’Ajuntament de Cubelles, té la voluntat de sumar-se a la celebració 
del Dia de l'Associacionisme Cultural, el dia 4 de juny, i es compromet a impulsar-lo, 
per a que sigui la data de referència per a gaudir de l'ampli ventall d'activitats que 
ofereixen toles aquestes associacions culturals. 
 
La regidoria de Cultura, en data 22 de juny de 2016, i registre de sortida 2016/4332, va 
enviar a les entitats culturals la proposta per saber la seva opinió i així poder conèixer 
el seu parer respecte a aquesta proposta. 
 

És per tot això aquí exposat, que proposem al Ple Municipal l'adopció dels següents 
 
 ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar l'adhesió a la declaració institucional del dia 4 de juny, com el Dia de 
l’Associacionisme  Cultural (DASC). 

 

Segon.- Notificar-ho a l'Àrea de Presidència-Cultura de la Diputació de Barcelona, 
amb domicili a l'Escola lndustrial, edifici del Rellotge, planta núm. 1 08036 de 
Barcelona, a la Regidoria de Cultura, al Departament de Protocol, al Departament de 
Serveis Generals i a les entitats culturals del municipi, pel seu coneixement i efectes 
corresponents. 
 
La Sra. Pérez diu que estan orgullosos de que tothom s’hagi adherit a aquesta moció i 
explica que els va arribar posteriorment a la seva aprovació per la Diputació de 
Barcelona. Considera que és una molt bona ocasió per a que es donin a conèixer les 
entitats culturals del municipi i pugui ser un dia de trobada que enguany serà 
diumenge. Afegeix que se n’informarà més detalladament i que procediran a detallar 
aquesta diada com cal. Reitera el seu agraïment a tots els grups municipals per la 
seva adhesió. 
 
Es sotmet a votació la moció i s’aprova per unanimitat dels membres de la 
corporació. 

11.- ALTRES MOCIONS 
 
No n’hi ha 
 
12.- PRECS I PREGUNTES 
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12.1- SEGONS L’ART. 23.4.b) DEL ROM: MOCIÓ PER AUDITAR LA GESTIÓ DEL 
CEMENTIRI MUNICIPAL DE CUBELLES PRESENTADA PER GUANYEM 
CUBELLES 
 
Atès les declaracions efectuades pel regidor de medi ambient Josep Maria Hugué a un 
mitjà de comunicació comarcal, on en un article publicat el 8 de juliol de 2016, 
manifestava que “ el 50% dels nínxols del cementiri municipal de Cubelles són 
impagats, entre contractes no renovats i taxes impagades”. 
 
Guanyem Cubelles considera que els fets esmentats són molt greus, ja que la mala 
gestió i la deixadesa ens ha portat un servei pèssim i deficitari . 
 
La gestió del cementiri no es pot redreçar només amb una regularització de factures o 
amb un nou inventari dels nínxols, si no que cal anar més enllà. 
 
No podem oblidar que s´han malbaratat caudals públics i cal que aquest consistori 
actuï amb fermesa, decisió i transparència. S´ha de buscar l´arrel del problema, els 
motius que ens han portat a la situació actual ; i obrar amb responsabilitat per a que 
aquests fets no es tornin a repetir. 
 
Considerem que davant aquestes irregularitats s´han de depurar responsabilitats ; en 
aquest sentit no podem mirar cap a un altre costat, la ciutadania es mereix una 
explicació. 
 
Per aquests motius Guanyem proposa al ple municipal de Cubelles els següents 
acords:   
 
-Primer.- Que l’equip de govern de l’Ajuntament obri un expedient informatiu sobre la 
gestió del cementiri municipal del període comprès entre 2007-2015 i que es nomeni 
responsables de dur-lo a terme a la secretaria i a la interventora de l’Ajuntament de 
Cubelles. Aquest expedient ha de fer constar totes les irregularitats comeses i ha de 
presentar unes conclusions en què deixi clar a qui és imputable la responsabilitat de 
cada un dels incompliments. 
 
-Segon.- Que l´Ajuntament de Cubelles com a part interessada, encarregui una 
auditoria externa de la gestió del cementiri municipal de Cubelles del període comprés 
entre 2007-2015 . Els resultats d´aquesta auditoria s´adjuntaran a l´expedient 
informatiu. 
 
-Tercer.- Que l’Ajuntament presenti les conclusions i el detall de l’expedient informatiu 
a tota la ciutadania en un acte de rendició de comptes real, i que aquest, faciliti la 
consulta a tots els ciutadans i ciutadanes de tota la documentació recollida en 
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l’expedient. 
 
El Sr. Pérez diu que ells van registrar una moció però que el govern ho ha posat com a 
prec perquè és una moció incòmoda. Creu que el govern no té la voluntat de buscar 
l’arrel del problema ni de depurar responsabilitats i diu que, per no desvirtuar la seva 
moció, no farà cap prec. 
 
Precs del grup municipal de Cubellencs-FIC 
 
1.- La Sra. Martínez prega que s’arreglin les plaques del fortí de La Mota i del búnquer 
ja que estan ratllades i no se’n pot llegir la història. 
 
2.- La Sra. Martínez mostra una foto del carrer de “les escales del metro” i explica que 
algú hi va perbocar i que al passar-hi el bufador va quedar una taca que, passats tres 
mesos, encara no s’ha netejat, per la qual cosa prega que algú vetlli per a que 
aquestes coses no succeeixin i es faci efectiva la neteja de la nostra vila. 
 
3.- La Sra. Martínez prega que es doni compliment al ROM i se’ls faci lliurament de les 
Actes en un termini màxim de deu dies ja que hi ha actes de la Junta de Govern de 
treball que els estan arribant amb dos i tres mesos de retard. 
 
Precs del grup municipal de Cubelles Sí Es Pot 
 
1.- El Sr. Tribó demana si, a la platja de Les Salines habilitada per a gossos, és 
possible posar dutxes per a humans i per a gossos, bosses per a la recollida de les 
deposicions dels gossos, papereres i cartells informatius indicant la zona. 
 
Preguntes del grup municipal de Cubellencs-FIC 
 
1.- La Sra. Martínez demana còpia de tots els informes setmanals presentats a 
l’Ajuntament per  part de l’empresa que gestiona l’Espai Natural del Foix. 
 
2.- La Sra. Martínez demana un llistat de tots els casos que l’Ajuntament té oberts o 
en tràmit als jutjats, amb el detall de la causa i, si estan en mans d’advocat, a quin 
bufet o advocat se li ha encomanat la gestió, així com l’import pagat o pendent de 
pagament per la gestió encomanada.  
 
3.- La Sra. Martínez pregunta: ens poden indicar si, prèviament a la compra de Can 
Travé, es va fer un informe jurídic i algun informe de Serveis Tècnics?. En cas 
afirmatiu, ens en poden lliurar còpia? 
 
4.- La Sra. Martínez explica que al juny del 2014 la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya va aprovar per unanimitat un estudi sobre 



Exp. 1.2.1.2_2016_10 
 

Legislatura 2015-2019 
 

 
 

 

 

17 
 
 

 

 

l’impacte socioeconòmic de la gratuïtat de la C32 en el seu tram entre Sitges i El 
Vendrell, que s’hauria d’haver presentat el mes d’octubre del mateix any. Per tot 
l’exposat pregunta: davant aquest incompliment, quines han estat les actuacions 
d’aquest Ajuntament per tal que la Generalitat presenti aquest estudi? 
 
5.- La Sra. Martínez indica que podria estar prevista alguna nova agrupació tarifària 
de transport públic a la que podria ser que Cubelles quedés fora, amb una tarifa 
diferent a la de Vilanova i pregunta: en tenen constància? Demanen que els tinguin al 
corrent per tal de compartir les possibles actuacions a fer. 
 
Preguntes del grup municipal de Guanyem Cubelles 
 
1.- El Sr. Daniel Pérez pregunta: A les millores en l’enllumenat públic previstes pel 
govern es contempla la reparació o restitució dels fanals de la zona esportiva de Mas 
Trader, que estan la majoria sense tapa de registre? 
 
2.- El Sr. Daniel Pérez pregunta: quan hi ha vessaments de fecals al riu Foix, qui 
pren la decisió de tancar les platges del voltant? Hi ha un protocol per a fer-ho? 
 
3.- El Sr. Daniel Pérez diu que els jardins Gaudí estan plens sempre de brossa i per 
aquest motiu pregunta: amb quina freqüència es netegen aquests jardins? 
 
4.- El Sr. Daniel Pérez pregunta: com està el tema de l’Assemblea Municipal Oberta? 
El projecte continua? 
 
Preguntes del grup municipal de CIU 
 
1.- La Sra. Cuadra pregunta: Quin ha estat el motiu del tancament del Cable Ski? 
 
2.- La Sra. Cuadra pregunta: Quin ha estat el motiu del tancament del bar o local 
social de Mas Trader? 
 
3.- La Sra. Cuadra pregunta: S’han renovat els convenis amb l’entitat Pizzicato i 
l’associació de veïns de La Mota per la cessió d’usos del local que utilitzen? 
 
4.- La Sra. Cuadra pregunta Quin és el període que s’han proposat des d’esports per 
a renovar el contracte de manteniment del Poliesportiu? El fet que s’hagi acabat la 
pròrroga d’un any comporta que estem de forma il·legal amb aquesta empresa? 
 
Preguntes del grup municipal del PP 
 
1.- La Sra. Boza pregunta: Està previst obrir la zona d’aparcament de La Fita? Per 
què s’ha tancat? 
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2.- La Sra. Boza pregunta: hi ha prevista alguna actuació d’urgència per a la neteja 
de la desembocadura del Foix? 
 
Preguntes del grup municipal de Cubelles Sí Es Pot 
 
1.- El Sr. Tribó en relació al punt 2.4 de l’Acta de Ple del juliol (Liquidació del 

pressupost de l’exercici 2015 (DA 358/2016, de 18 de juliol))  pregunta: per què els 

imports que es mencionen no coincideixen amb els del Decret 358/2016? 

 

2.- El Sr. Tribó, en relació amb l’anterior qüestió, pregunta: com pot ser tan 

extremadament elevat l’import de dubtós cobrament que figura al Decret 358/2016 i 

que ascendeix a 3.018.012,83 €? 

 

Preguntes del grup municipal del PSC-CP 

 

1.- El Sr. Grau pregunta: quin és el criteri pel qual el govern decideix publicitar o 

donar suport a l’activitat del “Survival Zombie”, que és de caire privat? Existeix conveni 

de col·laboració? Quines són les contrapartides econòmiques que assumeix 

l’Ajuntament tant en cessió d’espais com aportació econòmica, despeses en publicitat 

o material de promoció? Quina és la reversió que l’Ajuntament preveu per a restablir 

aquestes despeses? En quin equipament municipal es farà? Quins recursos 

econòmics, tècnics, com Recursos Humans posarà la població al servei d’una iniciativa 

privada, que entenen que hi ha altres canals de promoció? Quin és el dispositiu de 

seguretat, de neteja i de vigilància tenint en compte que l’activitat es proposa des de 

les 23:00 h a les 07:00? Quin coneixement tindrà l’Ajuntament respecte les possibles 

distorsions que es puguin produir? 

 
Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal CUBELLENCS-FIC 

en el Ple ordinari del 19 de juliol de 2016 
 

1.- La Sra. Martínez pregunta si l’Ajuntament disposa d’un informe de seguretat que 
permeti el bany sense perill a la platja habilitada per a dur-hi els gossos ja que fins fa 
poc estava prohibit degut a les fortes corrents. 
No hi ha cap informe de seguretat, entenem no era necessari ja que les corrents en el 
seu moment eren degudes a la impulsió de l’aigua del canal de sortida de la Centre 
Tèrmica, cosa que fa anys que no està en funcionament. 
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2.- La Sra. Martínez pregunta si s’ha fet el dragat de neteja de les aigües de la platja 
habilitada per a dur-hi els gossos ja que hi ha sediments fruit de les corrents d’aigües 
pròpies de la central tèrmica. 
Demanen que concreti millor la pregunta per donar una resposta acurada. 
 
3.- La Sra. Martínez recorda que el 16 d’abril de 2013 es va aprovar la creació del 
Consell de Dones i el seu Reglament regulador, que estava representat per tots els 
representants polítics i pregunta : per què no han estat convocats per a poder assistir-
hi?  
El Consell sectorial municipal de dones de Cubelles es va constituir en sessió ordinària 
el 23 de maig de 2014 amb les representants que cada entitat va proposar segons DA 
9972013, de 17 de desembre, tal i com es recull a l’art. 9è. del seu Reglament 
regulador  de l’organització i funcionament.  
Així doncs totes les representants integrants en la seva constitució més totes les que 
ho han sol·licitat posteriorment han sigut convocades. 
A la regidoria no hi ha constància de cap petició per part de CUBELLENCS-FIC de 
formar part del CMDC ni instància nomenant cap representant. 
Els grups polítics que en formen part, juntament amb entitats, associacions i centres 
escolars que han sol·licitat tenir representació són CiU, UNITAT CUBELLENCA, PSC, 
ERC i Cubelles si es pot. 
L’objectiu és que hagi el màxim de representació de dones del municipi, de tots els 
àmbits, edats i contextos, així si tenen voluntat de formar-ne part només han de 
presentar la sol·licitud al Registre general de l’Ajuntament. 
 
 
Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal de Guanyem Cubelles 

en el Ple ordinari del 19 de juliol de 2016 
 

1.- El Sr. Daniel Pérez pregunta: han valorat la possibilitat de que, donat que no hi ha 
servei de bus urbà els caps de setmana, el trenet turístic arribi fins a la urbanització de 
Mas Trader entre d’altres? 
Un cop finalitzada la temporada alta d’estiu s’està parlant amb la companyia 
adjudicatària per a mantenir el trenet els caps de setmana la resta de l’any, sent 
aquesta que indica el regidor una de les hipòtesis de treball. 
 
2.- El Sr. Daniel Pérez diu que el Sr. Hugué, en unes declaracions a un mitjà de 
comunicació, va manifestar que el 50% dels nínxols no es pagaven i per aquest motiu 
pregunta: quines mesures duran a terme per a que tothom pagui? Quines mesures 
duran a terme per a recuperar els diners no ingressats per aquest concepte? 
S’està estudiant la millor manera per a regularitzar i intentar recuperar els ingressos 
que es pugui. 
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Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal de CIU 
en el Ple ordinari del 19 de juliol de 2016 

 
1.- El Sr. Baraza pregunta: quin ha estat el procediment de contractació del trenet? 
Quin és el trajecte que farà aquest estiu? Es manté el trajecte respecte l’última vegada 
que va estar en funcionament?  
Enguany l’adjudicació de l’explotació del servei del trenet turístic a Cubelles s’ha 
realitzat mitjançant concurs/procediment obert i tramitació ordinària. En primera 
instància el concurs va quedar desert. El segon cop es va presentar una empresa: 
Mediterraneo Hollydays. El trajecte que s’ha realitzat és el que estava inclòs  per part 
de l’empresa adjudicatària al concurs, que és pràcticament el mateix realitzat els anys 
2015 i 2013, excloent en tram del Polígon de les Salines Industrial. 
 
2.- El Sr. Baraza diu que al darrer Consell Escolar Municipal la regidora va llegir 
quines inversions es poden dur a terme i quines no i que va argumentar que les que no 
es duien a terme era  perquè no estaven aprovades com a inversió. Comenta que la 
majoria de grups, inclòs CIU, van donar suport a les inversions i que també ho haurien 
fet  a incloure-hi aquestes inversions. Per tot l’exposat pregunta: Quines inversions es 
van pressupostar? Quines s’han fet? Quines no? Quines considera la regidora que no 
s’han fet per culpa d’inversió? Va ser per desconeixement de la regidora o per què va 
passar?  
En la gestió ordinària dels centres educatius de Cubelles, el Servei Municipal d’Obres 
disposa d’una aplicació pressupostària pel manteniment ordinari i del correctiu de: 
Les despeses fixes anuals per cobrir les accions compreses al manteniment ordinari  
Les actuacions que calgui realitzar degut a avaries i reparacions definides dins 
el  manteniment correctiu. 
Les petites obres de millora acordades amb els centres i programades dins de 
l’activitat, sempre segons els recursos dels quals es disposa 
Totes les actuacions que no queden incloses en les tipologies anteriors, corresponen a 
la competència de l’Administració Educativa. En cas d’haver-se de cobrir des de 
l’Administració Local, el seu cost va a càrrec del pressupost d’inversions. 
Dimecres 22 de juny a les 19:00 hores es va celebrar el plenari ordinari del Consell 
Escolar Municipal. 
La Regidora d’Educació, Infància i Joventut, la Sra. Ester Pérez va donar compte de 
les propostes d’actuacions de manteniment, conservació  i inversió de les Llars 
d’Infants i dels centres docents públics de Cubelles a realitzar durant els mesos 
d’estiu. S’annexa detall de totes les actuacions realitzades. 
En relació a les propostes d’actuacions lligades a aplicacions pressupostàries 
d’inversions no existents, comentar que des de la Regidoria d’Educació, Infància i 
Joventut conjuntament  amb el Departament de Serveis Municipal d’Obres es treballa 
per detectar les diferents causes, motivades per canvis legislatius o manteniment 
normatiu, d’actuacions que son necessàries realitzar per raons d’ampliació i/o millora 
dels diferents equipaments educatius del nostre municipi. 
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De les nombroses reunions amb l’equip directiu dels centres educatius es detecta la 
necessitat de realitzar les següents actuacions a l’escola J. A. Charlie Rivel (canvi de 
reixes desguàs i noves persianes a les aules de P4) i a l’escola Vora del Mar 
(reubicació de la consergeria i instal·lar mosquiteres a la sala de psicomotricitat, 
mestres i reforç) 
La programació de les inversions detectades als centres educatius té una gran 
complexitat. Actualment s’estan avaluant les actuacions amb la consegüent priorització 
segons necessitats, es valoraran els costos i la planificació de les accions i finalment 
es realitzarà el seguiment de la seva execució. (S’adjunta relació de totes les 
actuacions realitzades) 
 
 

Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal del PP 
en el Ple ordinari del 19 de juliol de 2016 

 
1.- La Sra. Boza pregunta: hi ha alguna previsió per part del govern de poder fer 
l’acció ràpida de retornar els ponts de la carretera i de “la bruixa”, que han estat 
lamentablement pintats, a l’estat en que estaven abans? 
L’alcaldessa respon que es van repassar l’endemà de ser pintats 
 
2.- La Sra. Boza, en relació al correcan, pregunta: s’ha tingut en compte que el PPP, 
“perro potencialment peligroso”, que, per normativa, al correcan ha d’anar amb morrió,  
pot anar sense lligar? 
Si, ja s’ha tingut en compte. 
 
3.- La Sra. Boza diu que el PP no ha estat convidat mai al Consell de les Dones i 
pregunta: hem de ser nosaltres proactius o és un representant de cada partit qui ha de 
ser convocat? 
Abans de fer la primera sessió de constitució del CMDC es va fer una crida mitjançant 
escrit a totes les entitats municipals, centres educatius de primària i secundària, 
associacions i grups municipals amb representació que estiguessin interessades i 
volguessin nomenar una representant per formar part del Consell. 
Així el CMDC es va constituir el 23 de maig de 2014 amb les persones que havien 
estat nomenades mitjançant instància al Registre General de l’Ajuntament. 
A partir d’aquí s’han convocat a aquestes representants, més les que han sol·licitat la 
incorporació posteriorment, com poden ser entitats de nova creació o grups municipals 
que no tenien representació. 
També s’han produït canvis de representant, que han notificat a la regidoria i s’ha fet la 
corresponent modificació. 
L’objectiu és que hagi el màxim de representació de dones del municipi, de tots els 
àmbits, edats i contextos, així si tenen voluntat de formar-ne part només han de 
presentar la sol·licitud al Registre general de l’Ajuntament. 
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Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal de Sí Es Pot 

en el Ple ordinari del 19 de juliol de 2016 
 
 

1.- El Sr. Tribó diu que, aprofitant el contingut literal de l’article 23.4 paràgraf b del 
ROM, s’ha denegat l’admissió a tràmit de la  moció que demanava la destitució del 
primer tinent d’alcalde; que tot i l’article 22 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, l’article 52 del  
Decret Legislatiu i que s’ha reprovat aquest fet a l’inici del Ple pregunta: quines 
mesures prendrà aquest govern per a que no es repeteixin manifestacions tan greus i 
insultants? 
Entenem que la resposta queda contestada amb la intervenció de l’Alcaldessa al 
començament d’aquest Plenari. 
 
No havent-hi més assumptes per fer constar, l’ Alcaldessa presidenta aixeca la sessió, 
quan són les 19:00 hores;  
       
 
 
 
 
   



ESPAI ACTUACIÓ ESTAT OBSERVACIONS

PISTA NOVES INSTAL.LACIONS WC Pendent
Pendent de l'arribada de portes la setmana 

del 19-23 de set

CANVI DE REIXES DESGUAS
Pendent 

inversió

Actuació lligada a partida d'inversió no 

existent

OFICINA AMPLIACIÓ SALA MESTRES Executat

SALA MOURE REIXA ACCÉS Executat

FER REIXA TANCAMENT Executat

PATI FONT No procedeix
No existeix peça per modificar la caiguda 

de l'aigua

PATI P5 REPOSAR SORRA Executat

PATI CS APORTACIÓ DE SORRA A PARTERRES PER TAPAR ARRELS No procedeix
Espai de jardinera a la que no han 

d'accedir els nens

SALA VIDRE TRENCAT JA VAN  VENIR A AGAFAR MIDES Pendent Requerit al proveidor

C.S. VIDRE PORTA DARRERA JA VAN  VENIR A AGAFAR MIDES Pendent Requerit al proveidor

CUINA TELE ASFÀLTICA DE LA TEULADA ESTÀ PENJANT PER LA FAÇANA Executat

P3/P4 COL.LOCAR SURO A LA PARET EL SURO L'HA COMPRAT L'ESCOLA Pendent Es col·loca la setmana del 12-16 de set

1ER A RAJOLES A TERRA 1 FORAT Executat

MARINADA 1PORTA ENTRADA CAU EL CIMENT Executat

P4 NOVES PERSIANES A LES AULES DE P4
Pendent 

inversió

Actuació lligada a partida d'inversió no 

existent

P3A RECOMANABLE Executat

P3B RECOMANABLE Executat

P4C FORATS A LA PARET. A UNA CANTONADA HA CAIGUT EL GUIX Executat

P5A RECOMANABLE AULA I PASSADÍS Executat

P5B RECOMANABLE AULA I PASSADÍS Executat

P5C ROCOMANABLE AULA I PASSADIS Executat

1ER A RECOMANABLE Executat

1ER B MOLTES PARETS AMB DESPERFECTES Executat

1ER C RECOMANABLE Executat

2ON A TAPAR FORATS. RECOMANEM PINTAR Executat

2ON B RECOMANABLE Executat

2ON C RECOMANABLE Executat

4TC REPASSAR ELS BAIXOS Executat

5É B REPASSAR Executat

5É C REPASSAR Executat

6É A PINTAR PENJADORS NENS. HI HA PARAULOTES Executat

MUSICA REPASSAR Executat

P3 MUSICARECOMANABLE Executat

P3C AIXETAS. VAN DURES. UNA TE POCA PRESIÓ Executat

I L'ALTRE EN TE MASSA Executat

P4C FLUORESCENTS Executat

P5 AIXETES WC NO VAN BÉ I/O ESQUITXEN MOLT Executat

1ER B FLUORESCENTS Executat

2ON A S'ENCALLA AIXETA DRETA Executat

2ON C PENJAR PANTALLA Executat

3ER A AIXETA PICA LAVABO NO RAJA BÉ Executat

3ER B FLUORESCENTS Executat

4T A FLUORESCENTS DOS AMB LLUM POC INTENSA Executat

4T C FLUORESCENTS Executat

5E C FLUORESCENTS Executat

6É A FLUORESCENTS Executat

6EC FLUORESCENTS Executat

CONVERSAFLUORESCENTS Executat

C.S. I C.I. REVISAR I REFORÇAR PANTALLES AQUEST CURS HAN CAIGUT DUES Executat

MARINADA IIALTAVEUS Executat

INFORMÀTICAPOSAR ENDOLL QUE SUPORTI EL CARRO DELS PORTÀTILS
Gestió 

externa
Gestionar-ho amb SSTT (Enginyer)

P3A FINESTRES NO TANQUEN BÉ Executat

MARC PARQUET ROTLLANA APROP PISSARRA En execució

PORTA ARMARI JOGUINA ROSA ESTA SOBRE TAULA RODONA Executat

P4C FALTA SUPORT PRESTATGE Executat

P5A CINTA PERSIANA Executat

P5C FINESTRES NO TANQUEN BÉ Executat

PRESTATGERIA DE FITXES NENS Executat

1ER A SURO PER LA PARET Executat

1ER B CINTA PERSIANA Executat

2ON C PANY ARMARI 2 PORTES DARRERA TAULA MESTRA Executat

3ER A FINESTRES NO TANQUEN BÉ Executat

3ER B PORTA DE L'ARMARI Executat

4TA REPASSAR TAULA MESTRA Executat

ESCOLA CHARLIE RIVEL

VARIS

PINTURA

SERVEIS

FUSTERIA



4TB PERSIANES REVISAR NO S'OBREN FINS A DALT Executat

5E A PERSIANES REVISAR NO S'OBREN FINS A DALT Executat

5É C PERSIANA Executat

6É A PERSIANA Executat

6É C PERSIANA Executat

CONVERSACUL D'UNA CADIRA Executat

MUSICA CAIXETINS DE LES PERSIANES Executat

RELIGIÓ REIXA COSTA OBRIR Executat

SALA PANY PORTA MATERIAL. NO VA BÉ Executat

INFORMÀTICAPOSAR UNA PORTA NOVA ACCES CARRER No procedeix La porta es troba en condicions

ESPAI ACTUACIÓ ESTAT OBSERVACIONS

PATI PAVIMENT DE LA FONT RELLISCA Pendent Valorant la possibilitat de traslladar la font

OMBREJAT DEL PATI Executat

TREURE BANC METÀL·LIC I POSAR UN DE FUSTA Pendent Es retirarà aquesta setmana

TREURE TRAVESSES D'ANTIC HORT Executat

APORTACIÓ DE TERRES AL SORRAL I RASTREJAT DEL PATI D'INFANTIL Executat

CONSERGERIAINSTAL·LACIÓ DE VIDEO PORTER Pendent
Valorant la tipologia que s'adapti a la 

instal·lació existent

REUBICACIÓ DE CONSERGERIA
Pendent 

inversió

Actuació lligada a partida d'inversió no 

existent

VARIS MOSQUITERES A PSICOMOTRICITAT, MESTRES I REFORÇ
Pendent 

inversió

Actuació lligada a partida d'inversió no 

existent

REPINTAT GENERAL DE PASSADISSOS Executat

REPINTAT MENJADOR Executat

P3 ADEQUACIÓ DE SERVEIS A L'ALÇADA DELS NENS Pendent Pendent arribada cintasol del 19-23 de set

PLAQUES SOLARSPOSAR EN MARXA
Gestió 

externa
Gestionar-ho amb SSTT (Enginyer)

ALARMA PAVELLÓ INFANTIL I PRIMARIA NO CONECTATS
Gestió 

externa
Gestionar-ho amb SSTT (Enginyer)

ESPAI ACTUACIÓ ESTAT OBSERVACIONS

DIRECCIÓ MOURE TAULA Executat

PENJAR SURO Executat

SALA MESTRESLLENÇAR IMPRESORA Executat

TRASLLAT MOBLE A CONSERGERIA Executat

TREURE 2 TAULES GRANS Executat

PENJAR PISSARRA Executat

PATIS REPOSAR SORRAL Executat

VARIS PINTAR EL VESTÍBUL I PASSADISSOS Pendent

PENJAR QUADRES Executat

ENDREÇAR CONSERGERIA Executat

PENJAR PISSARRA Executat

PENJAR ARGOLLES AL PASSADÍS Executat

PENJAR FIL PER FOTOS Executat

TREURE TAULA DE CONSERGERIA Executat

ESPAI ACTUACIÓ ESTAT OBSERVACIONS

VARIS REPAS PINTURA Executat

REPARACIÓ PERSIANES Executat

IMPERMEABILITZACIÓ COBERTA Executat

ESPAI ACTUACIÓ ESTAT OBSERVACIONS

VARIS REPAS PINTURA Executat

REPAS CORTINES Executat

ESCOLA VORA DEL MAR

VARIS

VARIS

ESCOLA MAR I CEL

VARIS

LLAR D'INFANTS LA DRAGA

VARIS

LLAR D'INFANTS L'ESTEL


