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EXTRACTE DE L’ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 15 DE 
NOVEMBRE 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 15 de novembre de 2016, a les 18:30 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 
EXTRAORDINÀRIA DE 11 D’OCTUBRE DE 2016 
 
Es sotmet  a votació l’acta, i s’aprova per unanimitat dels membres de la corporació. 

II. PART INFORMATIVA 
 
2.- INFORMACIONS DE PRESIDÈNCIA 
 
2.1.- Cessió del mural de Pedro Lorente a la Tèrmica 
 
El passat 9 de novembre, el director de Tèrmiques del Besòs, ***, responsable de la 
Central Tèrmica de Cubelles, va visitar el municipi per mantenir una trobada de treball 
amb el Govern municipal. En el marc d’aquesta reunió es va concretar la cessió del 
mural de l’artista cubellenc ***, que guarneix una de les façanes de la Central. 
 
Després de diverses negociacions, Endesa es farà càrrec del desmuntatge d’aquesta 
obra i el seu trasllat al lloc que es determini perquè no es perdi aquest davant 
l’imminent inici de les tasques d’enderroc de la Tèrmica. Estem estudiant la seva 
possible ubicació, tenint en compte que es tracta d’un mural d’uns 300m2.  
 
*** és l’autor també del monument a Pau Casals, al costat de l’estació de RENFE, d’un 
escut que decora l’escala principal de l’Ajuntament i les reproduccions de les 
modalitats esportives que hi ha al Poliesportiu.  

 
2.2.- Visita a la Sra. Lluïsa Nicolau, directora de Serveis Territorials 
d’Ensenyament a Barcelona comarques 
 
La regidora d’Ensenyament i jo mateixa, ens reunirem demà a Barcelona amb la Sra. 
Lluïsa Nicolau, directora de Serveis Territorials d’Ensenyament a Barcelona 
comarques, per seguir tractant la necessitat de la construcció de l’INS Les Vinyes. 
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A la visita ens acompanyarà un representant dels Serveis Tècnics municipals, a petició 
de la conselleria d’Ensenyament. Properament us informarem de la valoració 
d’aquesta entrevista. 
 
2.3.- Obres al safareig municipal 
 
El passat 24 d’octubre es va iniciar les obres de rehabilitació dels safareigs de 
Cubelles, situats al carrer Raval del Torrent, que executa l’empresa Axis Patrimoni. 
Paral·lelament a les obres, s’ha demanat suport tècnic a la Diputació de Barcelona per 
a la redacció del Pla d’Usos de l’espai. 
 
2.4.- Servei d’assessorament sobre la regularització cadastral 
 
Els Serveis Tècnics municipals acullen un servei d’assessorament i acompanyament al 
veïnatge que requereixen d’un ajut i col·laboració en el procés de regularització del 
cadastre iniciat per la Direcció General del Cadastre del Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques. 
 
Les persones que tinguin dubtes sobre les modificacions i alteracions d’aquesta revisió 
tenen un període per presentar al·legacions. Per ajudar-los en aquest procés, que és 
de competència exclusiva de l’Estat, s’ha posat en marxa aquest servei. 
 
2.5.- Conveni Cor l’Espiga 
 
El passat 3 de novembre es va signar el conveni de col·laboració amb el centenari Cor 
l’Espiga. Es tracta d’un dels darrers actes de *** com a president. Des de l’Ajuntament 
de Cubelles volem agrair la tasca de *** al capdavant d’aquesta històrica entitat local i 
li desitgem tota la sort a la nova presidenta, ***. 
 
2.6.- Jornades gastronòmiques i Setmana del Consum responsable 
 
Durant aquests mes de novembre se celebren les Jornades Gastronòmiques  i la 
Setmana del Consum Responsable. Els programes i la informació detallada la podeu 
trobar a les oficines municipals, al web de Cubelles i a les xarxes socials municipals. 
 
2.7.- Informe de Morositat 
 
Analitzades les dades que resulten de la comptabilitat municipal el nombre de factures 
comercials pendents a 30/09/16 en les quals s’està incomplint el termini legal de 
pagament és de 525 factures amb un import total de 390.172.00€ 
 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats. 
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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 següents Decrets de l’Alcaldia de la legislatura 2015-2019: 
 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats. 
 
4.- DONAR COMPTE DELS TEMES DE PERSONAL 
 
De conformitat amb allò que disposa l’article 21.1 h) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local, i l’article 291 del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril pel qual s’aprova la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, es 
dóna compte al Ple de l’adopció dels acords en matèria de Recursos Humans. 
 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats. 
 
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 núm. 45/16 de 6 
d’octubre i 48/16 de 8 de novembre, essent els acords adoptats en contra els 
reparaments efectuats i les anomalies detectades els/les següents: 
 

INFORME 45/16 SETEMBRE 
 
REPARAMENTS: 
 

DF DA  REPARAMENT (OBJECCIÓ) 

547 

 

Acord Plenari 17/3/15,                     
Decret Alcaldia 504/2016 de 28 de 
setembre així com ordenació de 
pagament de la nòmina malgrat 
l'existència dels reparaments  

NOMINA SETEMBRE. 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. Tramitació 
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d'embargs per sota del que estableix la llei d'enjudiciament civil. 
Contractació d'AGZ com a funcionari interí per caràcter 
d'urgència amb informe desfavorable de Recursos Humans.   

550 DA 490/2016, de 28 de setembre 

REPARAMENT segons informe conjunt de Secretaria-
Intervenció 7/2016. Reconeixement extrajudicial de crèdits de 
setembre de 2016, relació de factures núm. 52/2016 aprovat per 
Junta de Govern Local de 28/09/2016. L'import total de la relació 
és de 35.445,89€. 

 
 
ANOMALIA D’INGRESSOS: 
 
 

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

2 14/9/16 
Gestió preus públics Benestar 
Social 

Cobrament de preu públic no aprovats prèviament en 
relació al dinar de la gent gran 2016  

 
INFORME 48/16 OCTUBRE 
 

DF DA  REPARAMENT (OBJECCIÓ) 

372 DA 476/2016, de 20 de setembre 

Contracte menor de serveis per les sonoritzacions i il·luminació actes 
Festa Major i Festa Major Petita. Reparament per encavalcament 
contractes menors. Per resolució de la regidoria de Cultura núm. 29 de 
26 de setembre s'aprovà l'adjudicació del contracte per 4.719,00€. 

476 DA 537/2016, de 20 d'octubre 

Contracte menor de servei preventiu d'ambulàncies per la Festa de la 
Verema 2016. Reparament per encavalcament contractes menors. Per 
resolució de la regidoria de Turisme, Comerç i Fires núm. 24 de 28 
d'octubre s'aprovà l'adjudicació del contracte per 1.080,00€. 

477 DA 537/2016, de 20 d'octubre 

Contracte menor de servei de control d'accessos al recinte de la Festa 
de la Verema 2016. Reparament per encavalcament contractes 
menors. Per resolució de la regidoria de Turisme, Comerç i Fires núm. 
22 de 28 d'octubre s'aprovà l'adjudicació del contracte per 1.824,38€. 

478 DA 537/2016, de 20 d'octubre 

Contracte menor de subministrament de 3.000 copes commemoratives 
de la Festa de la Verema 2016. Reparament per encavalcament 
contractes menors. Per resolució de la regidoria de Turisme, Comerç i 
Fires núm. 23 de 28 d'octubre s'aprovà l'adjudicació del contracte per 
3.412,32€. 

573 DA 511/2016, de 7 d'octubre 

REPARAMENT segons informe conjunt de Secretaria-Intervenció 
8/2016. Reconeixement extrajudicial de crèdits d'octubre de 2016, 
relació de factures núm. 47/2016 aprovada per Junta de Govern Local 
de 13/10/2016. L'import total de la relació és de 151.258,62€. 

574 DA 515/2016, de 7/10/2016 
Per incompliment del termini de justificació de la subvenció recollit en 
l'article 19.11 de l'Ordenança General de Subvencions. S'aprovà la 
justificació de subvenció per JGL de 13/10/2016. 
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Acord Plenari 17/3/15,                     
Decret Alcaldia 538/2016 de 26 
d'octubre així com ordenació de 
pagament de la nòmina malgrat 
l'existència dels reparaments  

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

 
 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats. 
 
7.- DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ 

PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ MUNICIPAL NÚM. 03/2013 

Es dóna compte del següent: 
 
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en la sessió de data 4 d’octubre de 
2016,  ha acordat aprovar definitivament la Modificació puntual del Pla general 
d'ordenació municipal núm. 03/2013,  consistent  en  la  modificació  d'usos  al  sòl  no  
urbanitzable,  de  Cubelles. 
 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats. 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió la Sra. Isabel Soler, regidora del PP. 
 
8.- DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ 
PUNTUAL DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE TINENÇA D’ANIMALS  
 
El Ple municipal, reunit en sessió ordinària del 19 de juliol de 2016, va aprovar 
inicialment la modificació puntual de l’Ordenança municipal de tinença d’animals. 
 
L’ esmentat acord es va sotmetre a informació pública per un termini de 30 dies, 
mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 30 d’agost de 
2016, i al tauler d’ edictes del la Corporació i  un cop finalitzat el termini d’ exposició 
pública  no consta la presentació de cap recurs i/o al·legació. 
 
Per aquests motius, es dóna compte al Ple de l’aprovació definitiva de la modificació 
puntual de l’Ordenança municipal de tinença d’animals. 
 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats. 
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 III. PART RESOLUTIVA 

 
ALCALDIA/PRESIDÈNCIA  
 
9.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA 
MUNICIPAL DE CREACIÓ, MODIFICACIÓ I SUPRESSIÓ DE DETERMINATS 
FITXERS DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE 
CUBELLES 
 
Vist que per acord de Ple de l’Ajuntament de data 21 d’abril de 2015 es va aprovar 
definitivament l’Ordenança Municipal de creació, modificació i supressió de 
determinats fitxers de dades de caràcter personal de l’Ajuntament de Cubelles. 
 
Vist que arrel de l’aplicació en aquest Ajuntament de la Llei 19/2014, del 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern s’ha vist la 
necessitat de crear un nou fitxer de dades de caràcter personal, la qual cosa s’ha 
d’efectuar a través de la pertinent modificació de l’Ordenança. 
 
Vist que les necessitats i la pròpia evolució dels procediments en els departaments 
gestors de l’Ajuntament indiquen que els fitxers existents s’hagin d’adaptar i modificar 
a través de la pertinent modificació de l’Ordenança. 
 
Vist el que disposa l’article 20 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
Protecció de Dades de Caràcter personal (LOPD d’ara en endavant) pel que fa a la 
creació, modificació o supressió de fitxers de les Administracions Públiques, respecte 
que només podrà fer-se per mitjà de disposició de caràcter general publicada al Butlletí 
Oficial de l’Estat o Diari Oficial corresponent, havent-se d’aprovar i publicar dites 
disposicions amb caràcter previ a la creació,  modificació o supressió dels fitxers. 
 
Un cop publicada la disposició general de creació, modificació o supressió del fitxer, i 
realitzat el tràmit d’ informació pública, l’art. 39 de la mateixa LOPD estableix la 
obligatorietat de la seva inscripció en el Registre General de Protecció de Dades, de l’ 
Autoritat Catalana de protecció de dades, al ser la competent com determina l’ art. 3 
de la Llei 30/2010, que regula la esmentada Autoritat 

Vist l’avantprojecte de modificació d’Ordenança municipal de creació, modificació i 
supressió de determinats fitxers de dades de caràcter personal de l’Ajuntament de 
Cubelles, elaborada pel departament  de serveis jurídics de l’Ajuntament. 

Atès que l’aprovació de les ordenances municipals és una competència atribuïda al Ple 
de la corporació amb caràcter indelegable, a tenor dels articles 22.2.d) i 23.2.b) de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; 
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Atès que el procediment d’aprovació de les ordenances locals n’exigeix l’aprovació 
inicial, la submissió a informació pública, la concessió d’audiència als interessats i 
l’aprovació definitiva amb la publicació posterior del text íntegre; 

Atès que, en no tractar-se d’ordenances fiscals ni urbanístiques ni del Reglament 
orgànic de la corporació, aquesta Ordenança només requereix l’aprovació per majoria 
simple, sense que calguin quòrums qualificats, per aplicació de l’article 47 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril; 

Atès que l’article 178.1.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, disposa que les 
ordenances s’entendran aprovades definitivament amb caràcter automàtic si no s’hi 
presenta cap reclamació ni al·legació durant la informació pública i l’audiència als 
interessats subsegüent a l’aprovació inicial; 

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 8 de novembre de 2016; 

D’acord amb allò que disposa l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de 
règim local, així com l’article 53.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, l’alcaldia 
proposa al Ple de la corporació l’adopció del següents 

 

ACORDS 
 
PRIMER.  Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança municipal de creació, 
modificació i supressió de determinats fitxers de dades de caràcter personal de 
l’Ajuntament de Cubelles, així com l’esborrany que s’incorpora al present acord 
formant-ne part del mateix a tots els efectes: 
 
Ordenança municipal de creació, modificació i supressió de determinats fitxers 
de dades de caràcter personal de l’Ajuntament de Cubelles 
 

 S’inclou un nou fitxer anomenat “Transparència” al llistat de l’apartat primer de 
l’article 1 que regula la creació de fitxers, i per tant també s’inclou a l’Annex I de 
l’Ordenança amb el número 5. 

 
Conseqüentment, a l’apartat segon del mateix article 1 s’hi afegeix el fitxer 
“Transparència” amb el número de llistat 24, tot recollint els fitxers de què 
disposa l’Ajuntament. 
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 Es modifiquen els següents fitxers per tal d’adaptar-los a les actuals 
necessitats i evolució, i per tant s’inclouen en l’article 2 que regula la 
modificació de fitxers i en l’Annex II de l’Ordenança: 

 
6. Fitxer Recursos Humans: 
Apartats modificats: estructura del fitxer 

 
7. Fitxer Registre d’animals: 
Apartats modificats: finalitat, persones o col·lectius afectats, estructura del 
fitxer, cessions i nivell de seguretat. 

 
8. Fitxer Serveis Tècnics: 
Apartats modificats: finalitat, estructura del fitxer, nivell de seguretat 
9. Fitxer Borsa de Treball: 

 Apartats modificats: cessions 
 

10. Fitxer Control de Presència: 
Apartats modificats: estructura del fitxer 

 
11. Fitxer Declaració d’interessos dels membres electes: 
Apartats modificats: finalitat, estructura del fitxer, cessions. 
 
12. Fitxer Ensenyament: 
Apartats modificats: finalitat, estructura del fitxer 
 
13. Fitxer Policia Local: 
Apartats modificats: procediment de recollida de dades, procedència de les 
dades 
 

 Les modificacions detallades s’inclouen a l’esborrany de l’ordenança on figura 
de color blau la redacció proposada. 

 
  
SEGON. Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats  els presents 
acords i el text de la modificació de l’Ordenança pel termini de trenta dies, a fi que s’hi 
puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis 
corresponents al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, a un mitjà de comunicació escrita diària i al tauler d’edictes de l’Ajuntament. 
L’expedient podrà ser consultat per qualsevol persona interessada a les dependències 
dels Serveis Jurídics, Plaça de la Vila, 1, durant els dies feiners, pels  matins de 10 a 
13h. 
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TERCER.- Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el 
termini d’informació pública i d’audiència als interessats, la modificació de l’Ordenança 
que ara s’aprova inicialment quedarà aprovada definitivament sense necessitat de cap 
tràmit ulterior, i es procedirà directament a la publicació, entrant en vigor una vegada 
transcorregut el termini de 15 dies previst a l’article 65.2 de Llei de Bases de Règim 
Local. Així mateix, s’inserirà l’anunci en el tauler de la Corporació i en el DOGC, 
anunciant la referència al BOPB el que s’hagués publicat íntegrament el text. 
 
QUART.- Procedir a la inscripció de la modificació de l’Ordenança aprovada al 
Registre General de Protecció de Dades depenent de l’Autoritat Catalana de Protecció 
de Dades un cop s’hagi acomplert amb el tràmit de publicació. 
 
L’alcaldessa explica que aquesta modificació que passen a l’aprovació del plenari 
respon a les recomanacions de l’auditoria anual que es realitza a l’Ajuntament de 
Cubelles en relació al compliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades i que 
entre les conclusions d’aquest document hi ha la necessitat de crear, modificar o 
suprimir fitxers que incloguin dades de caràcter personal i actualitzar aquesta 
informació a l’agència de protecció de dades. 
 

Es sotmet a votació la proposta i s’aprova, per unanimitat dels membres de la 
corporació. 
 
10.- MANIFEST INSTITUCIONAL DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE 
LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES 
 
Avui, 25 de novembre, les administracions i la societat civil tornem a aplegar-nos per 
manifestar, una vegada més, el nostre rebuig a la violència masclista i per fer pública 
la nostra ferma voluntat de treballar fins eradicar-la.  
 
Un any més som aquí per fer palès que els drets de les dones són drets humans i que 
el fet de vulnerar-los, més enllà de la irracionalitat, la injustícia i la crueltat, significa 
una manca de reconeixement de l’autoritat i de la llibertat de les dones.  
 
És imprescindible, per tant, posar en valor el paper històric i pioner dels moviments 
feministes i dels grups de dones que van denunciar públicament la violència masclista i 
van crear grups de suport i d’assessorament a les dones que la patien. D’aleshores 
ençà, el rebuig social no ha parat de créixer i les mesures impulsades des de les 
administracions públiques per donar-hi resposta han augmentat.  
 
Així, a Catalunya, ens hem dotat com a país de la Llei 17/2015 d’Igualtat efectiva de 
dones i homes, que defineix els canvis a fer per eliminar tot allò que ens allunya de 
l’equitat entre homes i dones en els diferents ordres de la vida, pública i privada. Tot i 
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això, lamentablement una sentència del Tribunal Constitucional ha anul·lat alguns 
articles concebuts per promoure la igualtat al món laboral.  
 
Aquesta sentència és un entrebanc en la promoció dels drets de les dones perquè a 
Catalunya volem avançar respecte a les nostres competències. En aquest sentit, no 
podem obviar que és en l’àmbit de les relacions laborals on encara perviuen, a dia 
d’avui, moltes discriminacions que allunyen les dones d’una situació d’igualtat efectiva 
respecte els homes. És per això, que les polítiques d’igualtat de gènere són un eix 
estratègic del país que construïm conjuntament des de les institucions públiques i la 
societat civil.  
 
També, l’acompliment de la Llei catalana 5/2008, del dret de les dones a eradicar la 
violència masclista, aprofundeix en l’aplicació d’un model que aposta per la creació i 
enfortiment d’una xarxa pública de recursos i serveis i amb una sèrie de drets 
reconeguts per a totes les dones que es troben en situació de violència masclista.  
 
El desplegament normatiu d’aquests darrers anys ha permès desenvolupar un model 
d’abordatge integral adreçat a millorar l’atenció i la recuperació de les dones i també a 
avançar en la detecció de casos i en la prevenció de la problemàtica.  
 
Aquest any, les institucions signants volem denunciar, de manera especial, les 
violències sexuals, perquè són la màxima expressió de la dominació patriarcal envers 
les dones. En aquest sentit, i malgrat els progressos respecte de la igualtat formal 
entre dones i homes, les violències sexuals no són socialment contestades de manera 
contundent, ans al contrari, la prevalença del sexisme en l’ordre simbòlic hegemònic 
de la nostra societat indueix a qüestionar la dona víctima de l’agressió.  
 
Mostra d’això, són les dades i estudis que indiquen que una part de la joventut no 
percep l’existència de desigualtats entre homes i dones i no identifica determinades 
conductes d’abús i control com a formes d’exercir violència masclista. Actituds 
d’imposició, de menyspreu, amenaces, humiliacions, gelosia... s’instal·len com a 
pràctiques normalitzades en les relacions i les creences tradicionals al voltant de 
l’amor romàntic afavoreixen aquesta tolerància juvenil cap a la violència masclista. 

Respecte de les violències sexuals, tots els missatges han coincidit en la necessitat 
que les dones vigilem, perquè l’imaginari actualment vigent ens responsabilitza. En 
aquest moment històric, però, és imprescindible construir models culturals que reprovin 
les violències sexuals en totes les seves manifestacions i desautoritzin l’apologia 
d’aquestes violències .  
 
Així, la denuncia a la Fiscalia de deu blocs i cinc vídeos d'internet que incitaven a la 
violència masclista i que acumulaven més d'un milió de visites, per part del Consell 
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Audiovisual de Catalunya i del govern, és un pas molt important que ens encoratja a 
treballar en aquesta línia.  
 
Per això, és imprescindible un canvi de valors que permeti superar l’androcentrisme 
que nega la presència i les aportacions de les dones a la societat, i que imposa uns 
estereotips i rols de gènere basats en la infravaloració de tot el que està relacionat 
amb la feminitat. És necessari que sumem les voluntats i els sabers dels moviments 
feministes i grups de dones, i que comptem amb la implicació de tota la ciutadania, 
que a través d’accions col·lectives i individuals, actuen per eradicar aquesta xacra 
social.  
 
Les institucions i administracions públiques hem de cooperar per implantar un model 
d’abordatge respectuós amb la llibertat de les dones, reparador del dany i innovador 
amb la difícil tasca de prevenir la violència masclista fins eradicar-la definitivament.  
I avui, 25 de novembre, ens fem nostra la frase de la reconeguda vocalista Nina 
Simone que afirmava: la llibertat per a mi és no tenir por. 
 
L’alcaldessa explica que el dia 23 de novembre es farà una exposició d’art públic 
contra la violència masclista (sabates vermelles: pintada conjunta); que el divendres 25 
de novembre a les 12:00 h a la Plaça de la Vila es farà la lectura conjunta del manifest 
institucional i al Centre Violeta l´activitat de Cinefòrum i cercle de dones. Continua 
explicant que dijous 24 de novembre hi ha l’activitat “Pinta’t les ungles de lila per 
visibilitzar el teu suport” i dissabte dia 26 l’acte “sabates vermelles: identifiquem les 
violències masclistes” i l’espectacle sobre la “microviolència en els missatges 
publicitaris”. 
 

Es sotmet a votació la proposta i s’aprova, per unanimitat dels membres de la 
corporació. 
 
 
11.- MANIFEST DEL DIA UNIVERSAL DELS DRETS DELS INFANTS 
 
Per protegir els drets de les nenes i els nens, les Nacions Unides van redactar un 
acord internacional anomenat Convenció sobre els Drets de l’Infant, aprovada per 
l’Assemblea General de les Nacions Unides el 20 de novembre de 1989. Aquest fet va 
representar un gran pas endavant, perquè per primera vegada es van recollir en un 
únic document tots els drets que tenen els infants i que són de compliment obligat.  
 
La Convenció recull en 54 articles els drets que tenen les persones menors de 18 anys 
de tot el món i les obligacions dels Estats que l’han signada. Té quatre principis bàsics 
que sempre s’han de tenir en compte i que guien el compliment de tots els drets: No-
discriminació, Interès superior de l’infant, Dret a la vida i Participació.  
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Dret a la Identitat  
Com a aspectes fonamentals de la identitat de l’infant, la Convenció sobre els Drets de 
l'infant enumera la nacionalitat, el nom i les relacions familiars. També assenyala que 
l’educació de l’infant ha d’inculcar-li el respecte per la pròpia identitat cultural.  
 
Dret a l’atenció especial  
Els infants amb discapacitat tenim reconegut el dret a l’atenció precoç, l’educació 
inclusiva i, quan no és possible, l’especial, i a la participació en activitats de lleure.  
 
Dret al joc  
Gaudir d’un temps de joc i de descans és fonamental per desenvolupar l’equilibri 
personal, social i intel·lectual. El joc ens converteix en persones compromeses, 
crítiques, lliures, positives i alegres i així hauria de ser aquí i a tots els països del món. 
El joc ha de estar present sempre a la infància, fins i tot en les situacions més 
devastadores i tràgiques, perquè ens ajudarà a tenir una vida adulta més sana.  
 
Dret a la comprensió i l'afecte  
Els nens i les nenes hem d'estar amb la família i amb les persones que ens estimen 
per tal que ens cuidin i puguem desenvolupar-nos. L’afecte i la comprensió són claus 
en els primers anys de vida, aquells en què ens hem de fer un lloc al món i és un 
deure dels adults acompanyar els infants i fer-nos sentir en tot moment que sereu allà 
quan vulguem i pel que vulguem.  
 
Dret a la protecció  
Els infants hem de ser protegits contra totes les formes de negligència, crueltat i 
explotació així com de qualsevol pràctica que pugui fomentar la discriminació racial, 
religiosa o de qualsevol altra mena. Hem de ser educats en esperit de comprensió, 
tolerància, amistat entre els pobles, pau i fraternitat universal.  
 
Dret a la salut  
El dret a la salut es refereix tant a l’absència de malalties com al dret a disposar de 
condicions de benestar físic, mental i social. Així doncs, el dret a la salut no s’ha 
d’entendre només com el dret a estar sa, sinó com la possibilitat de gaudir de les 
condicions necessàries per assolir el més alt nivell possible de salut, com l’accés a  
l’aigua potable, una alimentació nutritiva, un habitatge digne o un medi ambient 
saludable. 
 
 Dret a la igualtat  
Els nens i nenes d'arreu del món tenim costums, jocs i menjars diferents; tot i així, 
tenim els mateixos drets i ningú no ens ha de discriminar per l'origen, el gènere, la 
llengua, les discapacitats o per la situació econòmica i les creences de la família.  
 
Dret a l'educació  
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Els nens i les nenes volem saber com són les coses i com és el món. Tenim dret a 
l'educació i la cultura per ser persones compromeses amb la societat i desenvolupar al 
màxim les nostres capacitats. Educació és molt més que llegir i escriure, és 
comprendre el món que ens envolta per esdevenir persones amb criteri.  
 
Dret de participació  
Els menors de 18 anys som ciutadans de ple dret i hem de participar en les decisions 
que ens afecten. El dret dels infants a ser escoltats obliga a generar nous espais i 
enfortir els canals d'expressió existents per garantir que es tenen en compte les 
nostres opinions, tant a la família i l'escola, com en la vida comunitària.  
 
Dret a la pau i al benestar  
Els nens i les nenes tenim dret a la pau, a ser protegits dels maltractaments, dels 
abusos i de la violència. A més a més, tenim dret a estar protegits contra altres formes 
d’explotació que siguin perjudicials pel nostre benestar.  
 
Dret de la petita infància a una atenció i cura adequada a les seves necessitats  
La petita infància té dret al descans, a l’esbarjo, al joc, a la salut, a l’educació, a 
l’atenció per part de la família; en resum, a la cobertura de les necessitats bàsiques, de 
forma adequada per un bon desenvolupament físic i psíquic. La investigació ha 
destacat els riscos per als infants petits que es deriven de la mala nutrició, la malaltia, 
la pobresa, l’abandó, l’exclusió social i diversos factors adversos. Això demostra que 
les estratègies adequades de prevenció i intervenció durant la primera infància tenen 
el potencial d’influir positivament en el benestar i les perspectives de futur dels infants 
petits.  
 
Des de l’Ajuntament de Cubelles continuem treballant en programes i accions que 
insisteixin en la prevenció, la protecció i la participació d’infants i adolescents, a fi de 
garantir el seu correcte desenvolupament, millorar les seves condicions de vida i 
eradicar les situacions que vulnerin els drets que els són inherents. 
 

Es sotmet a votació la proposta i s’aprova, per unanimitat dels membres de la 
corporació. 
 
La Sra. Pérez explica que aquest dissabte es celebrarà el Dia Universal dels Drets 
dels Infants a l’escola Vora del Mar amb activitats des de les 16 h i fins les 18:00h i 
que hi està tothom convidat; que es vol recordar els drets dels infants que són el 
nostre futur i la implicació dels adults a guiar-los i ajudar-los a fer-se grans. 

 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova, per unanimitat dels membres de la 
corporació. 
 



Exp. 1.2.1.2_2016_13 
 

Legislatura 2015-2019 
 

 
 

 

 

15 
 
 

 

 

 
12.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PRESSUPOST GENERAL DE LA 
CORPORACIÓ PER L’EXERCICI DE 2017 
 
Vist el projecte de Pressupost General de la Corporació per a l’exercici 2017. 
 
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 
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.22-2016 de 31 d’octubre de 2016 i 
la Memòria de personal de 2 de novembre de 2016. 
 
Vist l’informe preceptiu de la Intervenció Municipal núm. 47/16 de 3 de novembre de 
2016. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 8 de novembre de 2016; 
 
Aquesta Alcaldia Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General de la Corporació i la plantilla per 
l’exercici de 2017 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 2017 

CAPÍTOL 1 IMPOSTOS DIRECTES 9.130.889,86 

CAPITOL 2 IMPOSTOS INDIRECTES 60.000,00 

CAPÍTOL 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 2.483.553,57 

CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 3.365.880,94 

CAPITOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 89.017,28 

OPERACIONS CORRENTS 15.129.341,65 

CAPITOL 6 ALIENACIÓ DE BÉNS 900.000,00 

CAPITOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 300.062,82 

CAPÍTOL 8 ACTIUS FINANCERS 6.500,00 

CAPÍTOL 9 PASSIUS FINANCERS 1.964.095,53 

OPERACIONS DE CAPITAL I FINANCERES 3.170.658,35 

TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 18.300.000,00 

  

 RESUM PER CAPITOLS PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2017 

CAPÍTOL 1 DESPESES DE PERSONAL 6.289.133,37 
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CAPITOL 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 4.839.843,87 

CAPÍTOL 3 DESPESES FINANCERES 123.322,11 

CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 2.722.159,16 

CAPITOL 5 FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS 234.000,00 

OPERACIONS CORRENTS 14.208.458,51 
CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS 3.280.224,87 

CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 70.466,10 

CAPÍTOL 8 ACTIUS FINANCERS 6.500,00 

CAPÍTOL 9 PASSIUS FINANCERS 734.350,52 

OPERACIONS DE CAPITAL I FINANCERES 4.091.541,49 

TOTAL PRESSUPOST DESPESES 18.300.000,00 

 
Segon.- 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. 
 
Tercer.- 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.   
 
Quart.- 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 agraeix al regidor d’Hisenda, Sr. Mudarra, la feina feta i a tots els tècnics 
que han col·laborat així com als grups polítics que han donat part del seu temps per a 
poder tenir aquest pressupost que és el futur, diu, dels propers quatre o cinc anys de 
Cubelles. 
 
 
El Sr. Mudarra agraeix el suport de l’equip tècnic d’Intervenció i també fa un especial 
agraïment a totes les forces polítiques que han mostrat predisposició a torbar espais 
de diàleg. 
 
Explica que es presenta el pressupost del 2017 seguint el full de ruta del PAM 2015-
2019 que diu : “aprovar el pressupost a l’inici de l’any d’execució” i que aquest 
pressupost va més enllà de l’exercici 2017 ja que presenta quines són les 
intencionalitats polítiques i les propostes d’inversions per als propers anys, ajustant-se 
a la viabilitat econòmica d’aquest Ajuntament. 



Exp. 1.2.1.2_2016_13 
 

Legislatura 2015-2019 
 

 
 

 

 

17 
 
 

 

 

 
Quant als ingressos, destaca respecte el darrer pressupost de 2014 la caiguda de 
776.136,62 € pel que fa a impostos directes provinents de la central tèrmica i que han 
previst incrementar-los, per una banda, amb l’ augment d’impostos i taxes que es va 
comentar al Ple passat  i per l’altra amb els ingressos provinents del procés de 
regularització i actualització del cadastre que fa referència a aquelles modificacions i 
alteracions de finques rústiques i construccions urbanes per a actualitzar-ne els valors 
i que es preveu ingressar per al 2017 pel coeficient d’actualització del valor cadastral  
255.526 € , per regularització cadastral 60.665 € i per la liquidació dels quatre exercicis 
anteriors 242.660 €. 
 
Pel que fa a les despeses, destaca que el capítol 1 augmenta un 0,96% en relació al 
2014 i un 2,57% en relació al prorrogat del 2016, augment que ve donat per 
l’increment de l’1 % del salari dels treballadors municipals, recollit per Llei, i per la 
regularització de la nova plaça de coordinador d’atenció a les persones, pendent des 
del 2011. Quant al capítol 2 explica que augmenta en un 1,48% i destaca la previsió 
d’augment a l’Àrea de  medi Ambient corresponent a millores en manteniment, neteja 
viària, recollida d’escombraries i millora de jardins i zones verdes. També comenta que 
tot i ser més grups polítics al consistori, passant de 6 a 9, hi ha una previsió d’estalvi 
de cost polític d’uns 60.000 € derivat de la reducció a només un càrrec electe i 
d’ajustos d’assistències a òrgans col·legiats.  
 
En relació al capítol 4 indica que hi ha un augment de transferències pel que fa a la 
Mancomunitat Penedès-Garraf i al Consell Comarcal del Garraf i incideix que en el 
tema dels ajuts socials es manté la partida de 120.000 € però que com que es destina 
la partida de l’herència Zafra 2015, el romanent de l’herència 2014 i el finançament  de 
La Caixa es disposarà al 2017 d’ un total aproximat de 200.000 € en ajuts socials. 
 
Seguidament, quant al capítol 6 diu que les partides econòmiques d’inversions anirien 
vinculades a finançament  que s’obtindria principalment de subvencions, préstec i la 
venda de terreny; que 186.533 € provindrien de recursos ordinaris, 900.000 € de 
l’alienació de terreny, 276.000 € de la subvenció de la Diputació de Barcelona per la 
biblioteca i esports, 175.000 €, sense interessos, de la caixa crèdit de la Diputació, i 
1.789.095 €, amb una part dels interessos subvencionats, del crèdit local de la 
Diputació. Afegeix que la previsió d’inversió va lligada als propers exercicis i que és 
d’uns 11.628.300 €; que les més destacades són: la millora del Pg. Marítim, la 
construcció de la biblioteca municipal, la rehabilitació de Can Travé, les millores de 
zones verdes i jardins, les obres per a l’arranjament i accessibilitat de la via pública, 
l’accessibilitat dels edificis, l’ampliació de la capacitat de l’estació de bombament, 
inversions en l’enllumenat públic i millores en les instal·lacions esportives. 
 
La Sra. Martínez diu que troben a faltar l’informe de Secretaria i que han vist algunes 
errades numèriques que poden ser de transcripció però que el que es porta a 
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aprovació és la valoració política d’aquest pressupost i que Cubellencs hi votarà en 
contra perquè el consideren un nyap i perquè no inclou les actuacions que el poble 
demana. Diu que es prioritzen inversions com el camp de futbol per damunt d’altres 
imprescindibles i urgents com la separació de pluvials i els carrers i voreres, als quals 
només s’hi han destinat, 175.000 € perquè la resta va vinculat a la venda d’una 
parcel·la. Considera una mala gestió que es destinin 15.000 € a pagar interessos de 
demora i que destinar 20.000 € a arranjar la zona del Foix  fa inviable poder dur a 
terme els 21 punts que es van aprovar amb la moció sobre el riu Foix. 
 
Finalment considera una manca de transparència que ni a l’audiència pública ni als 
regidors se’ls informés de la partida destinada al lloguer de l’Aliança i diu que és 
inadmissible que es demani un esforç econòmic als veïns i veïnes amb la pujada 
d’impostos però, en canvi, l’Alcaldia no hagi tingut el gest de congelar l’augment de la 
seva nòmina i s’augmenti un 1% al 2016 i un altre 1% al 2017. Per tot l’exposat 
conclou dient que hi votarà en contra. 
 
El Sr. Pérez considera que aquest pressupost és desproporcionat i endeutador, que 
penalitza la ciutadania. Diu que el govern primer va pujar impostos excusant-se en la 
baixada d’ingressos de la Central Tèrmica i que ara, volen endeutar la ciutadania amb 
multitud de crèdits per a executar projectes que superen la seva legislatura i 
hipotequen la propera. Comenta que des del 1998 a l’Ajuntament li deuen 5 milions i 
no es fa res per a recuperar-los i que tenim més de tres milions al banc, que haurien 
d’estar invertits al carrer. Continua dient que hi haurien més diners si es contemplés la 
remunicipalització de serveis com l’aigua o les llars d’infants i que el govern s’oblida de 
coses essencials com tenir un servei de bus digne, no retallar les partides d’Educació i 
Serveis Socials o dignificar les urbanitzacions. 
 
Indica que el govern vol finançar una part d’aquestes inversions amb la venda de 
terrenys públics, propietat de tots els cubellencs i cubellenques, sense conèixer la 
seva opinió i que aquest fet fomentarà l’especulació immobiliària perquè s’hi 
construiran habitatges. Afegeix que tampoc tenen cap pla per a recercar habitatge 
social. 
 
Finalment diu que no hi ha hagut participació ciutadana, cosa que havien promès al 
programa electoral alguns dels que estan al govern i que, per tots aquests motius, hi 
votaran en contra. 
 
La Sra. Cuadra felicita la part tècnica i política d’Intervenció perquè és la primera 
vegada que s’aprova un pressupost abans d’iniciar l’any, fet important ja que el 
pressupost és una declaració d’intencions. 
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Opina que no es tracta d’un pressupost de mínims, malgrat contempla mancances, i 
explica que, com a grup municipal, han pogut participar en la revisió del Pressupost i 
fer-hi aportacions que han estat recollides.  
 
Celebra les millores en manteniment i neteja i considera positiu poder programar les 
inversions en quatre anys perquè moltes vegades la manera de treballar de 
l’Administració Pública, diu, no fa possible començar i acabar una inversió en el mateix 
any i afegeix que es tracta d’inversions que molts dels presents portaven al programa 
electoral. 
 
Diu que hagués estat possible aprovar el passat pressupost perquè demanaven el 
mateix que ara i un dels temes on es van encallar va ser en la regularització de la 
plaça de treball que ara s’ha aprovat, sobretot per a intentar reduir els reparaments 
d’Intervenció. 
 
La Sra. Boza felicita al regidor d’Hisenda, Sr. Mudarra, per l’agilitat amb la que han 
portat el pressupost a aprovació. Indica que el PP ha estat molt crític amb la pujada 
d’impostos aprovada pel govern i  diu que aquest pressupost és la conseqüència 
d’aquesta pujada d’impostos, motiu pel qual, per coherència, haurien de votar en 
contra però que s’hi abstindran perquè entén que totes les negociacions acaben bé 
quan estan basades en el compromís i malgrat els hagués agradat poder negociar 
amb el govern i poder incorporar-hi més propostes del PP. Reconeix que van cometre 
l’errada de no valorar la possibilitat d’incorporar propostes donat que confiaven en 
poder convèncer el govern de que la pujada d’impostos no estava justificada. Afegeix 
que, són conscients del caràcter prudent i social del pressupost però consideren que 
no inclou les necessàries mesures per a activar l’economia del municipi i dubten de la 
millora en els serveis. Finalment demana que amb la seva abstenció el govern tingui 
en compte la necessitat d’una gestió municipal amb més planificació i més estratègia. 
 
El Sr. Tribó diu que el govern està a favor de les obres aparents i que llueixen, com la 
biblioteca o can Travé, i no del que realment és important i prioritari com la xarxa de 
clavegueram, l’enllumenat o les voreres. Afegeix que al pressupost no hi figuren ni els 
1.000 € que es van demanar a la moció aprovada sobre LGTBI ni les partides que es 
demanaven a la moció del Delta del riu Foix, que es va aprovar per unanimitat, ni 
partida per a la memòria històrica. Destaca que no hi ha partida per a l’estació de 
bombament però, en canvi, es destinaran 260.000 € a la gespa artificial del camp de 
futbol.  
 
Afegeix que no pot ser que el govern tingui 5,8 milions al banc i pugi impostos, tingui 
3,5 milions d’euros de dubtós cobrament sense que es faci res, generi deute i es 
dediqui a obres que no són principals; comenta que tot això demostra que les seves 
prioritats no coincideixen amb les del comú dels ciutadans cubellencs. 
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L’alcaldessa demana a la interventora que expliqui el tema del saldo de dubtós 
cobrament. 
 
La interventora explica que el que fa la corporació és valorar els drets que estan 
pendents de cobrament, que n’hi ha de molt antics 
 
L’alcaldessa pregunta si són de fa 20 o 30 anys 
 
La interventora respon que és probable. Diu que són valors que s’han de depurar i 
que aquest procés ja està iniciat i gairebé finalitzat i aquest valor s’obté tenint en 
compte l’antiguitat d’aquests drets pendents de cobrar que, com que són molt antics, 
tenen el 100% de la seva dotació. Explica que no tots els drets que estan pendents de 
cobrar es donen de baixa, que s’estan gestionant per l´OGT tots aquells que són 
gestionables i , a més a més, el tant per cent va en funció de l’antiguitat i s’aplica allò 
que està previst a les Bases d’Execució del Pressupost per a poder calcular aquests 
tres milions. 
 
L’alcaldessa pregunta si és un tema que s’hi està al damunt 
 
La interventora indica que el que no es fa és donar de baixa el dret, que es valora el 
dubtós cobrament per tal que la posició financera de l’Ajuntament no es vegi 
empobrida i que és una mesura que també preveu la Llei que es faci. 
 
El Sr. Tribó considera greu que l’alcaldessa estigui manipulant el ROM fent servir un 
tècnic per a rebatre el seu argument. 
 
L’alcaldessa diu que el que és greu és que es digui que hi ha 3,5 milions de dubtós 
cobrament i que no s’està fent res. 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió  la Sra. Di Stefano 
 
El Sr. Écija diu que fa més d’un any que no tenim els ingressos de la Tèrmica i 
continuen sobrant diners. Quant a l’augment de l’IBI indica que a més del 5% de 
pujada hi ha una possible biactualització cadastral del 3,85%, amb la qual cosa la 
pujada total serà del 8,85%, cosa que farà que la pujada mitja en les Ordenances no 
sigui de 16 € sinó de 28 €. 
 
Comenta que el govern va justificar la pujada d’impostos amb que no es volia endeutar 
però que en canvi després presenten una previsió d’endeutament de quasi bé 
7.800.000 € i a més venen dues parcel·les per 2.100.000 €. 
 
Diu que no comparteixen aquest pressupost perquè destina al 2017 667.000 € en 
Esports, 262.000 € en festes populars i més de 200.000 € en estudis i treballs tècnics 
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que després mai es consumeixen, i que, en canvi, només  destina 37.000 € a Comerç i 
174.000 € a arranjament de via pública.  
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió  la Sra. Di Stefano. 
 
Afegeix que, per altra banda, la projecció d’inversions que fan fins el 2020 no és 
vinculant i que la realitat és que el pressupost de 2017 no contempla la biblioteca, el 
Passeig Marítim, el Pg. Vilanova i l’ampliació de l’estació de bombament. 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió  la Sra. Soler. 
 
Manifesta que el que els porta a votar en contra d’aquest pressupost enlloc d’abstenir-
se és que al capítol 1 estem al 44% sobre la despesa corrent i que aquest tema depèn 
del Sr. Macià; que no han tingut la informació adequada i que se’ls va facilitar uns 
llistats, que després a la Junta de Portaveus van ser diferents igual que va passar a la 
Comissió Informativa i que, per tant,  ja no sap què aproven. Afegeix que, a més, a la 
Comissió Informativa ell mateix va comentar que hi havia una sèrie d’errades als 
llistats, llistats que suporten l’informe de RRHH, i que a dia d’avui no s’han subsanat. 
 
En aquests moments s’incorpora a  la sessió  la Sra. Soler. 
 
El Sr. Écija proposa, en primer lloc, deixar el punt sobre la taula, fins que s’aclareixi el 
tema del capítol 1, en segon lloc, si la primera proposta no tira endavant, retirar els 
llistats annexos de RRHH i per últim que es publiqui al web el dossier sencer del 
pressupost per a l’accés de la ciutadania. 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió  la Sra. Boza. 
 
L’alcaldessa comenta que és molt greu afirmar que hi ha tantes errades i suggereix al 
Sr. Écija que vagi demà al departament corresponent per a que li aclareixin ja que els 
membres del govern, diu, no són tècnics. 
 
El Sr. Mudarra, quant als comentaris a la priorització d´inversions, explica que s’han 
contemplat moltes de les coses que es diuen. Que és cert que no són vinculants els 
anys 2018, 2019 i 2020 però que es marca aquesta intencionalitat perquè algunes 
d’elles començaran a executar-se al 2017 i tindran una continuïtat de dos o tres anys. 
 
Finalment agraeix les aportacions rebudes per part dels grups municipals i demana el 
vot favorable. 
 
La secretària general, a petició de l’alcaldessa, explica que el fet de deixar el punt 
s’ha de sotmetre a votació. Quant a la segona esmena proposada pel Sr. Écija de 
retirar els llistats de RRHH indica que es tracta d’una documentació pròpia del Ple, que 



Exp. 1.2.1.2_2016_13 
 

Legislatura 2015-2019 
 

 
 

 

 

22 
 
 

 

 

és preceptiva i necessària perquè forma part del pressupost i que no es pot retirar, 
estigui bé o malament i quant a l’esmena de publicar al web el dossier del pressupost 
comenta que es tractaria d’un prec i que el govern el pot recollir, en la mesura que no 
es publiqui cap dada que vulneri la Llei de protecció de dades, en quin cas caldria 
dissociar les dades. 
 
El Sr. Écija diu que pot fer també un prec per a que es publiqui el dossier al web però 
que, a més, vol que això es concreti aquí a través de l’esmena. 
 
La secretària diu que el criteri del Ple ha anat canviant respecte acceptar esmenes o 
no de paraula perquè el ROM diu que s’han de presentar per escrit amb 24 hores 
d’antelació 
 
El Sr. Grau diu que està contemplat per la legislació que els precs, preguntes i 
esmenes de forma oral són un dret de tots els regidors i que, en aquest cas,  es tracta 
d’una esmena i no d’un prec perquè estan fent referència a modificar l’acord segon per 
a ampliar la publicació a la pàgina web. 
 
Es sotmet a votació deixar el punt sobre la taula i no s’aprova per 11 vots en contra 
(4 d’UC-11 RCAT, 2 ERC-AM, 1 d’ICV-E, 2 del PP i 2 de CIU), 3 vots a favor (2 del 
PSC i 1 de Cubellencs-FIC) i 3 abstencions (2 de Cubelles Sí Es Pot i 1 de Guanyem 
Cubelles). 
 
El Sr. Écija diu que retiren l’esmena de treure els llistats de RRHH per l’explicació que 
ha fet la secretària de que no ho contempla la Llei. 
 
Es sotmet a votació l’esmena per a publicar al web la documentació del pressupost 
durant el termini d’exposició pública i no s’aprova per 7 vots en contra (4 d’UC-11 
RCAT, 2 ERC-AM, 1 d’ICV-E), 6 vots a favor (2 del PSC, 2 de Cubelles Sí Es Pot, 1 de 
Guanyem Cubelles i 1 de Cubellencs-FIC) i 4 abstencions (2 del PP i 2 de CIU). 
 
L’alcaldessa agraeix l’assistència i l’interès en seguir aquesta sessió plenària on es 
debat, diu, no només uns pressupostos, sinó la primera pedra d’un projecte de present 
i futur que ha de situar Cubelles al nivell del que la seva població i la seva gent es 
mereix. Comenta que tots sabem quines són les mancances que històricament 
arrossega el nostre municipi i que és voluntat d’aquest consistori posar en marxa un 
ambiciós programa d’inversions a quatre anys vista que ha de modernitzar les 
infraestructures i potenciar uns serveis que els veïns reclamen des de fa d’anys. Indica 
que està parlant de la nova biblioteca, la fi de l’abocament d’aigües fecals al riu, la 
rehabilitació del passeig Marítim, nous equipaments com la gespa del camp de futbol 
que diumenge passat, comenta, reclamaven centenars de famílies a la presentació del 
Club Futbol Cubelles, l’adequació de Can Travé, la millora de la neteja viària, el reforç 
dels serveis socials, les festes i representacions de la cultura popular. Afegeix que es 
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tracta d’accions quotidianes però de gran importància pensades per millorar el dia a 
dia dels veïns i el benestar de les famílies, encara afectades per una fonda crisi 
econòmica i de valors que ens obliga a estar més units i ser més solidaris que mai. 
  
Continua dient que seria molt fàcil atribuir al govern tot el mèrit i dibuixar un panorama 
de bons i dolents on, qui aprovi aquests pressupostos està a favor del progrés de 
Cubelles i qui s’oposi és un irresponsable que només vol bloquejar per interessos 
partidistes inversions llargament reivindicades i necessàries; que creu que fins a  cert 
punt, podria ser lícit perquè en ocasions a les persones que integren el govern se’ls ha 
fet sentir d’aquesta manera, com si la seva única vocació, diu, no fos treballar pel 
benestar dels cubellencs i elevar la seva qualitat de vida però que trairien els seus 
principis. Explica que el que avui es presenta a ple i desitgen que sigui aprovat amb el 
màxim de consens i suport possible són els fonaments d’un projecte col·lectiu de totes 
les forces polítiques i del conjunt de la població de Cubelles.            
  
Afirma que sempre han cregut que la responsabilitat de dur el pes d’un poble és de 
tots i que, per tant, necessiten de l’ajut de tots independentment de les discrepàncies 
que puguin existir entre els diferents grups municipals i demana a tothom, població 
inclosa, que, un cop es votin aquests pressupostos, tots acceptin la decisió majoritària 
i es posin a caminar alhora i tots junts. 
 
Recorda que fa uns mesos es va rebutjar la proposta de comptes generals per al 2016 
però que el que podria haver estat un motiu de discòrdia i desconfiança que podria 
llastar la resta de la legislatura es va acabar convertint només unes setmanes després 
en un acord col·lectiu i gairebé unànime per les inversions. 
  
Conclou dient que aquest és el camí pel qual volen aposten i l’única manera com 
entenen la política municipal: des del diàleg, el respecte per les decisions de la 
majoria, el treball conjunt i la unió per la millora de la qualitat de vida de tots els veïns 
del poble.  
 

Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per 9 vots a favor (4 d’UC-11 RCAT, 2 
ERC-AM, 1 d’ICV-E i 2 de CIU), 6 vots en contra (2 del PSC, 2 de Cubelles Sí Es Pot, 

1 de Guanyem Cubelles i 1 de Cubellencs-FIC) i 2 abstencions del PP. 
 
13.- 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 lloc de 
treball reservats tant a funcionaris com a personal laboral. 
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Atès que la relació de 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 LBRL, 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 i de l’Empleat Públic. 
 
Vista la 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 185/1996, 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 l’informe de la tècnica de recursos humans núm. O.14-2016 de data 31 d’octubre 
de 2016. 
 
Vist el dictamen favorable de la COMISSIÓ INFORMATIVA de data 08 de novembre 
de 2016. 
 
L’Alcaldia proposa al Ple  l’adopció dels següents  
 
 

ACORDS 
 
 
Primer.- Aprovar la modificació de la RLT que tot seguit es detalla: 
 
 
 

 
 

MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL ANY 2017 
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1, CREACIÓ LLOCS DE TREBALL 
             

C.17 
Cap de l'Àrea de Serveis a 

les Persones 
SP A2 23     SP/JO 37,5 

Diplomatura 
universitària en 

Humanitats, 
Ensenyament i 

Serveis Socials o 
equivalent  

Concurs-
oposició 

C   L 
Concurs-
oposició 

1.193,12 1 

                 
 

                    

      
 

Serveis a les Persones   SP             
       

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 2017. 
 

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

 

El Sr. Macià explica que es crea una plaça de coordinador de l’Àrea d’Atenció a les 
Persones que abasta Benestar Social, Cultura, Ensenyament i Joventut, plaça ja 
prevista, afegeix, en organigrames d’anys anteriors com el del 2011 i que, segurament, 
s’hauran de crear més places de coordinador que abastin altres àrees. Indica que es 
crea amb la finalitat d’agilitzar les coses i de que hi hagi un responsable de referència 
per a la tramitació de la documentació interna i la relació amb altres departaments tant 
municipals com extra municipals 
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La Sra. Martínez pregunta quant de temps ha estat ocupada aquesta plaça de manera 
irregular. 
 
El Sr. Macià diu que no entén com a irregular que una persona faci tasques de 
categories superior amb una sèrie de responsabilitats. 
 
La Sra. Martínez diu s’ha fet una remuneració per fer les tasques d’una plaça que no 
estava creada. 
 
El Sr. Macià diu que es tracta del reconeixement d’una plaça i que el problema ve de 
la deixadesa de l’anterior govern, que  no va voler cobrir una baixa d’Ensenyament 
durant nou mesos amb el problema de que hi havia una sèrie de pagaments que no es 
feien i que van generar una demanda a l’Ajuntament. Afegeix que ja es pagaven altres 
tasques de categoria superior quan la Sra. Martínez va formar part de govern i que al 
mes de novembre se li van encarregar aquestes tasques a aquesta persona que ha 
estat fins ara. 
 
La Sra. Martínez pregunta si aquesta plaça estava creada abans. 
 
El Sr. Macià respon que no, que per això es crea ara. 
 
La Sra. Martínez pregunta quant de temps ha ocupat aquesta persona la plaça que 
ara es crea i demana que la resposta del Sr. Macià consti a l’Acta de forma literal. 
 
El Sr. Macià diu de forma literal : “doncs de novembre  fins ara doncs un any i fins que 
surti la plaça i sigui adjudicada a qui sigui, el temps que calgui”. 
 
La Sra. Martínez, en relació a l’esmena que el govern va presentar a la Comissió 
Informativa, diu que Cubellencs va demanar un informe de la tècnica de Recursos 
Humans perquè no entenien per què van passar de demanar unes diplomatures 
específiques que no tenien res a veure amb el càrrec d’aquesta nova plaça a deixar 
carta oberta a qualsevol diplomatura. Afegeix que, tot i que entén que és una plaça 
que s’ha de crear perquè ha generat molts reparaments, com que a dia d’avui no han 
rebut l’informe que demanaven s’abstindran en la votació d’aquest punt. 
 
El Sr. Macià diu que aquest informe no arribarà perquè allò va ser un acord polític que 
es va fer a la Comissió Informativa i la tècnica no hi era. 
 
El Sr. Pérez recorda que el setembre de l’any passat Guanyem Cubelles va presentar 
una moció demanant una auditoria organitzativa per a definir una estructura sòlida i 
moderna d’Ajuntament, evitant canvis de lloc innecessaris, desmotivació i feines 
duplicades així com definir els llocs de treball per a detectar on la plantilla està 
sobredimensionada o on cal reforçar-la però que, a dia d’avui, no s’ha arribat a un 
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acord amb els representants dels treballadors. Comenta que amb totes aquestes 
mancances no poden tenir un criteri objectiu de si és necessari o no aquest lloc de 
treball, per la qual cosa hi votaran en contra. 
 
El Sr. Macià diu que aquesta auditoria s’està fent i que està encarregada a la 
Diputació. 
 
El Sr. Pérez reitera que mentre no estigui feta no tenen criteri per a poder dir si 
aquesta plaça és necessària o no. 
 
La Sra. Cuadra diu que, tot i que votaran a favor de la proposta perquè és moment de 
regularitzar-ho, també consideren necessària l’auditoria que comentava el Sr. Pérez 
per a veure què tenim a l’Ajuntament i com podem millorar-ho, posant ordre a tots els 
departaments de l’Ajuntament. 

El Sr. Macià insisteix en que l’auditoria està encarregada i quant al que deia el Sr. 
Écija de que el capítol 1 s’emportava el 44% del pressupost vol aclarir que aquesta és 
l’única plaça que s’afegeix i que el nombre de treballadors de l’Ajuntament ja fa uns 
quants anys que és el mateix. 
 
 La Sra. Boza, diu que el PP, des de l’inici de la legislatura, va recomanar un esforç 
extra en el tema de l’organigrama i que vist que encara no està feta l’auditoria, malgrat 
estigui encarregada, ni tampoc la Catalogació, creuen que el més prudent és 
amortitzar les places no cobertes i no crear-ne de noves, motiu pel qual s’abstindran 
perquè consideren urgent millorar l’organigrama complet i no fer una modificació 
puntual que no resol el problema. 
 
En aquests moments s’absenten de la sessió el Sr. Daniel Pérez i  la Sra. Ester Pérez. 
 
El Sr. Tribó diu que estan en la inòpia perquè no tenen l’auditoria i que hi havia un 
termini que no s’ha complert. En segon lloc indica que la mitjana de despesa del 
capítol 1 de Catalunya és del 30% i aquí, en canvi, del 44%; 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Daniel Pérez i s´hi absenta la Sra. 
Martínez 
 
El Sr. Tribó continua dient que com més gran és la partida de de Capítol 1 menys 
eficients som gestionant el pressupost i que es treuen recursos per a inversions reals. 
Per últim, planteja si aquesta plaça de nova creació es podria estalviar si els regidors 
treballessin més i fossin més eficients.   
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió la Sra. Ester Pérez 
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El Sr. Macià pregunta al Sr. Tribó com ho fan per a baixar aquest 44% i li diu que si, a 
més, el seu partit proposa la municipalització d’altres serveis encara l’augmentaran 
més.  
 
El Sr. Tribó diu que el Sr. Macià s’està saltant l’article 22 del ROM perquè està fent 
una  intervenció per cada regidor que parla. Quant a la pregunta del Sr. Macià El Sr. 
Tribó respon que, si no en sap, copiï Ajuntaments que sí funcionen amb el 30%. 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió la Sra. Martínez 
 
El Sr. Macià diu que contestant a tots els regidors no ha arribat als cinc minuts i que si 
l’argumentació per a  presentar un tema és l’insult i la desqualificació el Sr. Tribó es 
presenta sol. 
 
El Sr. Écija diu que no entrarà a valorar si la plaça és necessària o no però que vol 
que l’informe d’Intervenció remet a l’informe de Recursos Humans i que aquest diu 
clarament que és favorable però amb puntualitzacions, per la qual cosa conclou que el 
tema de personal no s’ha passat per la mesa negociadora i que en aquests moments 
no es pot crear, sigui o no necessari. Afegeix que això també crearà un altre 
reparament, que no es resol la problemàtica històrica dels A2, que no es respon a la 
Catalogació i que el conveni col·lectiu porta més de dos anys vençut. Per tot l’exposat 
conclou dient que hi votaran en contra. 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per 9 vots a favor (4 d’UC-11 RCAT, 2 
ERC-AM, 1 d’ICV-E i 2 de CIU), 5 vots en contra (2 del PSC, 2 de Cubelles Sí Es Pot i 
1 de Guanyem Cubelles) i 3 abstencions (2 del PP i 1 de Cubellencs-FIC). 
 
REGIDORIA D’HISENDA 
 
14.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CALENDARI FISCAL QUE HA DE REGIR EN 
L’EXERCICI 2017 
 
Atesa la necessitat d’aprovar el calendari fiscal per a la recaptació tributària de l’any 
2017, fent la diferenciació entre tributs delegats i no delegats, donat que no han estat 
delegats la totalitat dels tributs que es meriten periòdicament. 
 
Vista la Guia del contribuent elaborada per l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona. 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 8 de novembre de 2016; 
 
Atesa la delegació de competències d’acord amb els decrets núm. 113/2015 de 3 de 
juliol i 146/2015 de 9 de juliol, dictats per l’alcaldia, proposo al Ple l’adopció dels 
següents: 
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ACORDS 

 
PRIMER.- Aprovar el calendari fiscal que ha de regir en l’exercici 2017 en quan a 
tributs delegats a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona 
establint els terminis de pagament en període voluntari de la forma següent: 

 
A) EL TERMINI D’INGRÉS  
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1. IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 
 
IBI CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS 
 
Període voluntari. Del 2 de maig al 4 de juliol 
 
IBI NATURALESA URBANA REBUTS DOMICILIATS 
 
1r termini  (25%)  02 de maig 
2n termini (25%)  03 de juliol  
3r termini  (25%)  02 d’octubre 
4t termini  (25%)  01 de desembre 
 
IBI NATURALESA URBANA REBUTS NO DOMICILIATS 
 
1r termini pagament (50%).- Període voluntari.   Del 2 de maig al 4 de juliol. 
       
2n pagament (50%).- Període voluntari.       (*) Del 1 d’agost al 3 d’octubre. 
(*) El pagament d’aquesta fracció podrà realitzar-se a partir del 2/5/2017. 
 
IBI NATURALESA RÚSTICA 
 
Període voluntari. Del 1 de setembre al 2 de novembre. 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2. IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ 
MECÀNICA 
 
Període voluntari. Del 1 de març al 3 de maig 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5 IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 
 
Període voluntari. Del 15 de setembre al 15 de novembre. 
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10. TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL 
 
Període voluntari. Del 2 de juny al 3 d’agost. 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11. TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES 
 
Període voluntari. Del 2 de juny al 3 d’agost. 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19 .TAXA PER LES ENTRADES DE VEHICLES A 
TRAVÉS DE LES VORERES I LES RESERVES DE VIA PUBLICA PER A 
APARCAMENT, CARREGA I DESCARREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL 
MENA (GUALS) 
  
Període voluntari. Del 2 de juny al 3 d’agost. 
 
B) LES MODALITATS, LLOCS, DIES I HORES D’INGRÉS 
D’acord amb la Guia del contribuent sobre els impostos que gestiona l’Organisme de 
Gestió Tributària (ORGT) per delegació de l’Ajuntament. 
  
C) L’advertència de que transcorregut el termini d’ingrés, els deutes seran exigits per 
la via de constrenyiment i meritaran el recàrrec de constrenyiment i, en el seu cas, les 
costes que es produeixin. 
 
SEGON.- Aprovar el calendari fiscal que ha de regir en l’exercici 2017 en quan a 
tributs no delegats establint els terminis de pagament en període voluntari de la 
forma següent: 
 
A) EL TERMINI D’INGRÉS  
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15 TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES 
DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D’US 
PUBLIC I INDUSTRIES DEL CARRER I AMBULANTS I RODATGES 
CINEMATOGRÀFICS  (MERCAT) 
 
REBUTS DOMICILIATS .  Es podrà sol·licitar fins el 3 de març. 
 
1r termini  (25%)  05 de maig 
2n termini (25%)  07 de juliol  
3r termini  (25%)  06 d’octubre 
4t termini  (25%)  01 de desembre 
 
REBUTS NO DOMICILIATS: 
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1r termini pagament (50%).- Període voluntari.   Del 7 d’abril al 9 de juny. 
        
2n pagament (50%).- Període voluntari.              (*) Del 7 de juliol al 8 de setembre. 
(*) El pagament d’aquesta fracció podrà realitzar-se a partir del 07/04/2017. 
 
B) LES MODALITATS D’INGRÉS 

 
A qualsevol agència de l’entitat col·laboradora 
 

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

C) ELS LLOCS, DIES I HORES D’INGRÉS 
 
A qualsevol de les agències de l’entitat col·laboradora, en horari bancari d’obertura al 
públic. 
 
D) L’advertència de que transcorregut el termini d’ingrés, els deutes seran exigits per 
la via de constrenyiment i meritaran el recàrrec de constrenyiment i, en el seu cas, les 
costes que es produeixin. 
 
TERCER.- Publicar l’EDICTE d’aprovació del calendari fiscal al Butlletí Oficial de la 
Província i exposar-lo al taulell d’anuncis de la Corporació.” 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova, per unanimitat dels membres de la 
corporació 
 
15.- ALTRES TEMES  
 
No n’hi ha 
 
IV. PART DE CONTROL  
 
16.- MOCIONS  
 
16.1.- MOCIÓ PRESENTADA PER GUANYEM CUBELLES, A PETICIÓ DE LA 
PAICAM (PLATAFORMA D'AFECTADES PER L’ICAM I l’INSS), PER EXIGIR EL 
FINAL DE LES ALTES MÈDIQUES INJUSTIFICADES I PER REIVINDICAR EL 
DRET DE LES PERSONES A EMMALALTIR AMB DIGNITAT 
 
L'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques (ICAM), depenent del Departament de Salut 
de la Generalitat, és l’òrgan competent per realitzar els dictàmens mèdics on es 
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determina si una persona continua de baixa mèdica o ha de retornar immediatament al 
lloc de treball, si es té dret a una pensió per invalidesa, o ja s’està “apte” per 
reincorporar-se laboralment per una millora de la salut.  
 
La Plataforma d'Afectats de l'ICAM, la PAICAM, es va constituir el 13 de gener de 2016 
amb l'objectiu de visualitzar el tracte inhumà i el funcionament injust d'aquest 
organisme avaluador de la sanitat catalana, que s'ha agreujat els darrers anys amb les 
retallades. Cada vegada les baixes són més restrictives, així com els criteris per 
atorgar pensions d'invalidesa, i el context d'atur i precarietat laboral en augment situa 
les persones malaltes sovint al llindar de l'exclusió social.  
 
Per tot això, es proposa al Ple municipal de Cubelles l´adopció dels següents  
 

ACORDS: 
 
PRIMER. Exigir la transparència total en la relació entre l'Institut Nacional de la 
Seguretat Social (INSS) i l'ICAM, i publicació del conveni que els vincula.  
 
SEGON. Impulsar la participació ciutadana en l'elaboració d'un document sobre bona 
praxi de l' ICAM.  
 
TERCER. Reclamar que s'aturin les derivacions a centres privats per realitzar proves 
diagnòstiques.  
 
QUART. Reclamar avaluacions basades exclusivament en criteris mèdics amb 
professionals de la sanitat pública.  
 
CINQUÈ. Exigir la depuració de responsabilitats, tant de l'ICAM com de l'INSS, per 
haver anteposat criteris econòmics per sobre de la salut de les persones.  
 
El Sr. Pérez explica la proposta i diu que no la defensarà Guanyem ja que ells només 
fan de canalitzadora de la PAICAM i que ho farà una de les activistes i fundadores de 
la PAICAM. 
 
L’alcaldessa dóna la paraula a la Sra. Marta Serrés, de la plataforma PAICAM. 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Tribó 
 
La Sra. Martínez diu que poden estar d’acord amb el fons de la moció, que són les 
retallades en sanitat i la transparència que es demana al primer acord, però que 
l’acord cinquè els ha posat un fre perquè es tracta d’una acusació molt greu que 
traspassa competències pròpies i considera que si les mocions que tracten 
competències municipals no es duen a terme més difícil és poder exercir un control i 
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fer un seguiment en aquest cas. Per tot l’exposat, el grup de Cubellencs- FIC 
s’abstindrà en la votació. 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Tribó i s´hi absenta la Sra. Soler 
 
El Sr. Pineda diu que ICV votarà a favor de la moció, anima la PAICAM a seguir 
treballant en aquesta línia i demana que no hi hagi pressions econòmiques darrere  les 
persones que estan jutjant; que es tracta d’un tema que afecta treballadors i 
empresaris ja que tornen a treballar persones que encara no estan en condicions i això 
acaba resultant un problema per a les dues bandes. 
 
La Sra. Cuadra diu que faltaria un sisè acord que establís a qui s’ha de notificar la 
moció, i proposa afegir un sisè acord per a notificar la moció al Parlament de 
Catalunya. 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió la Sra. Soler 
 
La Sra. Boza agraeix l’explicació de la persona de la PAICAM que ha defensat la 
moció i diu que és cert que les competències delegades fan que es pugi al Parlament 
de Catalunya però que també ho és que de vegades es passen com  a mocions temes 
sobre els quals l’Ajuntament té competències molt limitades en comptes de fer-ho per 
una altra via. 
 
El Sr. Tribó considera que es tracta d’una moció important i que en caldrien més com 
aquesta. Explica que estan a favor de la transparència total i opina que a l’acord primer 
es podria haver afegit fer ús de mitjans electrònics. Quant al segon punt diu que hi 
estan d’acord però que probablement caldrien mitjans telemàtics per a l'elaboració d'un 
document sobre bona praxi de l'ICAM. Està d’acord amb l’acord tercer en que no es 
pot mercantilitzar un bé superior com és la salut i en relació al que demana el quart 
acord comenta que això ja hauria de ser així però que s’hauria de posar fil a l’agulla a 
la manera matisant que el bé jurídicament protegit és la salut, no l’economia. 
Finalment, en relació al cinquè acord diu que, en termes jurídics, “depurar 
responsabilitats” és interposar recursos però que hi ha un principi legal que diu que les 
societats no poden delinquir i la nova jurisprudència s’adaptaria a la proposta i al final 
l’ICAM i l’INSS sí que podrien delinquir, no amb penes privatives de llibertat, comenta, 
però sí sancions que poden pagar les persones jurídiques i, a més, amb la possibilitat 
que dóna la Llei de les “accions en grup” que poden fer consumidors i usuaris. Conclou 
dient que el remei resideix en deixar de votar aquells  polítics que estan manipulant 
l’ICAM i l’INSS. 
 
El Sr. Macià diu que votaran a favor de la moció; que el problema no només són les 
derivacions sinó com es pot filar tan prim i donar a uns un 32,5% de mínim 
d’incapacitat o un 62% a uns altres així com el fet de no poder agafar la mateixa baixa 
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per la mateixa causa; que no només es tracta d’un tema laboral o de salut, sinó de 
poder treballar, de poder fer una vida normal  i de percebre un salari com cal. Afegeix 
que tot això també va lligat amb la llei de la dependència, llei que ha estat ignorada pel 
govern. 
 
El Sr. Grau considera que els acords primer i segon són punts fonamentals de la 
moció, que blinden la necessitat de la màxima transparència i la màxima defensa dels 
usuaris. Vol fer un matís a l’acord cinquè perquè tal i com està redactat , diu, pot 
afectar la integritat d’algun dels professionals que treballen amb el màxim rigor i per 
aquest motiu demana que els documents que avalin aquest punt cinquè i que la 
plataforma consideri que el fonamentin, s’incloguin per a la màxima claredat del punt. 
 
Seguidament, adreçant-se a la presidència, demana que li aclareixin com és que 
l’Ajuntament té competències directes en matèria sanitària i, en canvi, la moció de 
Cubelles Sí Es Pot s’ha passat com a prec quan l’Ajuntament té competències directes 
en l’assumpte. 
 
Es sotmet a votació la moció, amb l’esmena de notificar-ho al Parlament incorporada, 
i s’aprova per 16 vots a favor (4 d’UC-11 RCAT, 2 ERC-AM, 1 d’ICV-E , 2 del PSC, 2 
de Cubelles Sí Es Pot, 2 de CIU, 2 del PP i 1 de Guanyem Cubelles) i 1 abstenció de 
Cubellencs-FIC) quedant redactada de la següent manera: 
 
“MOCIÓ PRESENTADA PER GUANYEM CUBELLES, A PETICIÓ DE LA PAICAM 
(PLATAFORMA D'AFECTADES PER L’ICAM I l’INSS), PER EXIGIR EL FINAL DE 
LES ALTES MÈDIQUES INJUSTIFICADES I PER REIVINDICAR EL DRET DE LES 
PERSONES A EMMALALTIR AMB DIGNITAT  
 
L'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques (ICAM), depenent del Departament de Salut 
de la Generalitat, és l’òrgan competent per realitzar els dictàmens mèdics on es 
determina si una persona continua de baixa mèdica o ha de retornar immediatament al 
lloc de treball, si es té dret a una pensió per invalidesa, o ja s’està “apte” per 
reincorporar-se laboralment per una millora de la salut.  
 
La Plataforma d'Afectats de l'ICAM, la PAICAM, es va constituir el 13 de gener de 2016 
amb l'objectiu de visualitzar el tracte inhumà i el funcionament injust d'aquest 
organisme avaluador de la sanitat catalana, que s'ha agreujat els darrers anys amb les 
retallades. Cada vegada les baixes són més restrictives, així com els criteris per 
atorgar pensions d'invalidesa, i el context d'atur i precarietat laboral en augment situa 
les persones malaltes sovint al llindar de l'exclusió social.  
 
Per tot això, es proposa al Ple municipal de Cubelles l´adopció dels següents  
 
ACORDS:  
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PRIMER. Exigir la transparència total en la relació entre l'Institut Nacional de la 
Seguretat Social (INSS) i l'ICAM, i publicació del conveni que els vincula.  
 
SEGON. Impulsar la participació ciutadana en l'elaboració d'un document sobre bona 
praxi de l' ICAM.  
 
TERCER. Reclamar que s'aturin les derivacions a centres privats per realitzar proves 
diagnòstiques.  
 
QUART. Reclamar avaluacions basades exclusivament en criteris mèdics amb 
professionals de la sanitat pública.  
 
CINQUÈ. Exigir la depuració de responsabilitats, tant de l'ICAM com de l'INSS, per 
haver anteposat criteris econòmics per sobre de la salut de les persones.  
 
SISÈ. Notificar aquests acords al Parlament de Catalunya.” 
 
 
16.2.- MOCIÓ PER A DEMANAR L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CUBELLES 
AL MANIFEST CONJUNT SOBRE LA C-32 I ELS PROBLEMES DE MOBILITAT EN 
EL RECORREGUT DE LA C31, PRESENTADA PER UC-11 REAGRUPAMENT, 
ERC, PSC-CP, CUBELLES SÍ ES POT, PP, CIU, GUANYEM CUBELLES I 
CUBELLENCS-FIC 
 
El grups municipals de UC-11 REAGRUPAMENT, ERC, PSC-CP, CUBELLES SÍ ES 
POT, PP, CIU, GUANYEM CUBELLES I CUBELLENCS-FIC presenten al ple de                        
l´ Ajuntament de Cubelles per a la seva aprovació una moció on demana l’ adhesió     
d’ aquest Ajuntament al Manifest conjunt sobre la C32 i els problemes de mobilitat que 
tenim en el recorregut de la C31, que en data de 21 d’ abril del 2015 van signar el 
Consell Comarcal del Garraf, els sindicats UGT i CCOO i la plataforma ciutadana No 
vull pagar C32.  
 
El col·lapse diari que patim a Cubelles en el tram de la C31 al seu pas pel municipi és 
crònic, la població de Cubelles i viles properes ha augmentat molt en les darreres 
dècades,  però tenim la mateixa infraestructura viària. 
 
Entenem que la solució al col·lapse de trànsit que pateix la C-31 en el seu pas per la 
vila només és la gratuïtat del tram Vendrell-Sitges de la C32, no volem la construcció 
d´ una variant alternativa a l’ actual C31, variant que seguint els protocols establerts ja 
hauria d’ estar construïda al superar-se els 15000 vehicles diaris. I entenem que la 
Generalitat de Catalunya, tampoc disposa en aquests moments de la capacitat 
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econòmica com per fer front a aquesta despesa que suposaria un cost mediambiental 
afegit per Cubelles..  
 
Aquest col·lapse de la C31 provoca problemes en el trànsit pels carrers de les nostres 

viles, sobretot pel que fa als enllaços viaris dels barris marítims i el centre vila, un 

augment de la contaminació ambiental i acústica, a més a més de la pèrdua de temps 

en els nostres trasllats i un major risc d’ accidents, sobretot en el tram de les costes del 

Garraf. 

Dit això, es proposa al Ple de l’ Ajuntament, l’ adopció dels següents ACORDS: 

1. Adhesió de l’ Ajuntament de Cubelles al Manifest conjunt abans esmentat i 

traslladar la comunicació d’ aquest fet als sota signants del mateix i a la 

Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 

2. Formació d’ un grup de treball amb representació de tots els grups representats 

a l’ Ajuntament per tal d’ establir línies de treball conjunt en relació a aquesta 

problemàtica, i amb representants de la societat civil que siguin actius en 

aquesta, com la plataforma No vull Pagar C-31, i altres. 

3. Demanar una trobada amb el Conseller de Territori i Sostenibilitat de la 

Generalitat, per tal de conèixer en quin estat estan les qüestions aprovades en 

el seu dia i que resten pendents, valoracions de la situació actual i decisions 

previstes en el futur.  

 
La Sra. Martínez agraeix a la resta de grups que s’hagin adherit a aquesta moció que 
va presentar Cubellencs-FIC. Explica que aquesta moció ve motivada per la resposta a 
la pregunta que el seu grup va formular al Ple de 20 de setembre de 2016 i que 
demanava què havia fet l’Ajuntament per a que la Generalitat presentés l’estudi sobre 
l’impacte socioeconòmic de la gratuïtat de la C32 de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat i que se’ls va contestar el següent: “S’està treballant per saber quines 
actuacions va dur a terme el govern anterior al respecte. Les accions que es presentin 
davant de la Generalitat han de ser conjuntes i consensuades amb tots els agents 
implicats, com son altres municipis, empresaris, etc. Tan bon punt s’arribin a acords es 
realitzaran les accions oportunes i us ho comunicarem”.  
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per la unanimitat dels membres de la 
corporació. 
 
17.- ALTRES MOCIONS 
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No n’hi ha 
 
18.- PRECS I PREGUNTES 
 
18.1.- SEGONS L’ART. 23.4.b) DEL ROM: MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL 
SÍ ES POT PER EVITAR EL TANCAMENT DE “ASSOCIACIÓ PROTECTORA 
D’ANIMALS I PLANTES DE LA COMARCA DEL GARRAF” 
 
Albert Tribó Ramírez, portaveu i regidor del Grup Polític Municipal Sí Es Pot a Cubelles 
segons el 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 la 
MOCIÓ PER EVITAR EL TANCAMENT DE “ASSOCIACIÓ PROTECTORA 
D’ANIMALS I PLANTES DE LA COMARCA DEL GARRAF”, d’acord amb la següent, 
 

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

Atès que l’“ASSOCIACIÓ PROTECTORA D’ANIMALS I PLANTES DE LA COMARCA 
DEL GARRAF”, fundada al l’any 1988, és l’única entitat sense ànim de lucre 
dedicada i i declarada d’utilitat publica a la tasca de recollida i acollida d’animals 
abandonats tant al municipi de Cubelles com a la comarca del Garraf i, en 
conseqüència, presta serveis al nostre municipi però també als municipis de Vilanova i 
la  Geltrú, Sitges, Sant Pere de Ribes, Canyelles i Olivella. 
 
Atès que ja en data de 20 abril 2001 (registre de sortida del dia 23)  l’Ajuntament de 
Cubelles ja reconeixia, ***,  l’anterior circumstància.  
 
Atès que l’“ASSOCIACIÓ PROTECTORA D’ANIMALS I PLANTES DE LA COMARCA 
DEL GARRAF”, consta inscrita a la Federació Catalana, inscrita a la secció segona 
del Registre d’Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya amb el núm.140. 
 
Atès que Comissió de Govern de l´Ajuntament de Cubelles va acordar, per unanimitat i 
amb data de 27 de maig del 1999, la signatura  d’un conveni amb l’“ASSOCIACIÓ 
PROTECTORA D’ANIMALS I PLANTES DE LA COMARCA DEL GARRAF”, per la 
recollida i acolliment d’animals. 
 
Atès que un anterior càrrec polític, el dia 6 de novembre del 2000, va ser informat de la 
tasca que feia la associació i  es va  comprometre a donar suport a l’“ASSOCIACIÓ 
PROTECTORA D’ANIMALS I PLANTES DE LA COMARCA DEL GARRAF”, fet que va 
informat, el dia 23 d´abril  de 2001, al Departament de la  Generalitat de Catalunya 
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perquè fes la tramitació per donar  el permís de NUCLI ZOOLOGIC i amb el qual no 
era necessari cap permís municipal per realitzar la tasca de benestar dels animals, i 
que la Generalitat va revisar i va concedir el permís tota vegada que per reunia tots el 
requisits legals necessaris.  
 
Atès que el 28 de agost del any 2001 la Generalitat de Catalunya  després de haver fet 
la revisió del refugi i comprovar que totes les normatives vigents es complien va 
concedir la llicencia del Nucli Zoològic amb núm. de registre B2500287. 
 
Atès que el 20 DE SETEMBRE DEL 2002 ES VA FER UN ALTRE ACORD ENTRE L’AJUNTAMENT 

DE CUBELLES I L’“ASSOCIACIÓ PROTECTORA D’ANIMALS I PLANTES DE LA 

COMARCA DEL GARRAF”, EN LA QUAL I VAN ASSISTIR DOS EX-CÀRRECS POLÍTICS, EL 

REGIDOR ARDILA, I ***, PRESIDENTA DEL LA PROTECTORA, EL VICEPRESIDENT ***, *** 

SECRETÀRIA. 
 
Atès que el 17 de desembre del 2004 l’ASSOCIACIÓ PROTECTORA D’ANIMALS I 
PLANTES DE LA COMARCA DEL GARRAF”, firma un  conveni amb el Excm. Sr 
President de la   Diputació de Barcelona pel benestar dels animals i també firma mes 
contractes amb l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, l’Ajuntament de Canyelles, 
l’Ajuntament de Sitges, l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, l’Ajuntament de Olivella i 
l’Ajuntament de Cubelles i entitats governatives per la recollida d’animals. 
 
Atès que tancar el refugi de l’“ASSOCIACIÓ PROTECTORA D’ANIMALS I PLANTES 
DE LA COMARCA DEL GARRAF”, podría incentivar o facilitar l’especulació 
Immobiliaria i mobbing immobiliari donat que el terreny on està ubicada podría ser 
destinat fer l’edificació de 1750 habitatges (projecte que va sortir el diari de Vilanova  
en data 1 de febrer del 2008). 
 
Atès que l’“ASSOCIACIÓ PROTECTORA D’ANIMALS I PLANTES DE LA COMARCA 
DEL GARRAF”, és la tercera associació d’aquest matèria que es va constituir a 
Catalunya. 
 
Atès que històricament l’Ajuntament ha reconegut l’activitat al Polígon 18, Parcela 24 
al paratge anomenat “Clot del Cementiri”. 
 
Atès que les instal·lacions per l’allotjament dels animals gaudeixen de les condicions 
de confort, material higiènic, dotació d’aigua potable,  desguassos, fossa sèptica amb 
una capacitat de 8 m3. que es renta i desinfecta regularment per una empresa 
especialitzada  durant tot l’any. 
  
Atès que actualment hi ha un cens de 102 gossos i que els responsables porten a 
terme un estricte control d’entrades i sortides dels animals. 
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Per aquests motius, proposem l'adopció dels següents,  
 

A C O R D S 
 

1.- Ajuntament de Cubelles perquè amb caràcter definitiu i fefaentment renunciï:  
 
1) judicialment, a l'acció exercitada així com a l'acció executiva de la sentència núm. 
24/2013, de data 17 gener 2013, dictada en el procediment contenciós administratiu 
ordinari núm. 680/2009 pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona i 
sol·liciti el seu arxiu definitiu.  
 
2) administrativament, a l'execució dels acords les Juntes de Govern Local de dates 8 
juliol 2008 i 28 juliol 2009 així com al dictat de qualsevol altra resolució futura d'idèntic 
caràcter. 
 
2.- Instar al govern català de la Generalitat  i a la Secció de Biodiversitat i Activitat 
cinegètiques dels Serveis Territorials de Barcelona Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, perquè torni a donar la llicència de 
Nucli Zoològic a l’“ASSOCIACIÓ PROTECTORA D’ANIMALS I PLANTES DE LA 
COMARCA DEL GARRAF”. 
 
3.- Comunicar aquesta moció i els seus acords al Cos d’Agents Rurals de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
ALTRESSÍ DIC: Que conforme el que disposa l’apartat 4 de l’article 23 del Reglament 
Orgànic Municipal manifesto que el regidor qui defensarà aquesta moció al plenari 
serà Albert Tribó. 
 
L’alcaldessa pregunta a la secretària si el Sr. Tribó ha de llegir el prec o si ja s’entén 
com a presentat. 
 
A requeriment de l´alcaldessa, la secretària explica que, segons el ROM, en tractar-se 
d’un prec no pot ser objecte de debat ni de votació, però que s´ha de llegir. 
 
El Sr. Tribó considera que la interpretació de l’article 23.4 b del ROM no és neutral i 
diu que estan cansats de la política que està duent a terme el govern  d’anul·lació de 
plens, cosa que implica que no poden fer la seva tasca de control públic i, de convertir 
mocions en precs en base a una interpretació interessada. 
 
Seguidament indica que l’Associació Protectora d’Animals i Plantes de la comarca del 
Garraf no és clandestina i que té la declaració de la Generalitat de Nucli zoològic; que 
dóna servei a tot el Garraf i que el mateix Ajuntament ha signat convenis amb aquesta 
associació. Considera molt greu que l’Ajuntament hagi demanat a la Generalitat que se 
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li retiri la declaració de nucli zoològic. Pregunta, en primer lloc, per què el govern no ha 
dit res del projecte que es va entrar per Registre a l’Ajuntament per a intentar una 
tercera via creant un centre pedagògic d’acollida i sensibilització d’animals de 
companyia, en segon lloc, si coneixen l’annex 3 de la Llei 3/98 que estableix que el 
propietari resta exempt de la llicència d’activitats per considerar-se nucli zoològic i en 
tercer lloc si pensen fer alguna cosa davant les gairebé 4000 signatures. També 
pregunta què pensen fer amb els 60 gossos i  gats  i si saben que l’Ajuntament pot 
parar el plet quan vulgui, inclosa l’execució. Afegeix que la protectora es troba en 
terreny rústic i no al mig del nucli urbà i que, per tant, està complint i pregunta si 
coneixen la sentència 24/2013 de 17 de gener de 2013 que diu que tot l’expedient de 
tancament de la protectora es va iniciar per la denúncia del pare d’un regidor de l’equip 
de govern. Continua dient que hi han dos regidors de l’equip de govern que tenen 
parents directes de primer grau amb interessos urbanístics al voltant de la protectora. 
Finalment pregunta si són coneixedors de la inscripció al Registre de la Propietat dels 
interessos, d’almenys dos regidors, sobre els terrenys del voltant de la protectora. 
 
L’alcaldessa puntualitza que aquests terrenys són propietat d’aquestes persones des 
del 1940 i que no sap quan fa que hi és la protectora; que no són els que confinen sinó 
els que co-confinen. 
 
En aquests moments l’alcaldessa dóna la paraula a *** i posteriorment a la seva 
intervenció a un veí afectat. 
 
Precs del grup municipal de Cubellencs-FIC 
 
1.- La Sra. Martínez prega, en especial al regidor de Medi Ambient, que es faci una 
taula de treball sobre el tema de la protectora perquè puguin tenir tota la informació i 
valorar les diferents opcions que hi ha. 
 
2.- La Sra. Martínez prega que es faci una taula de treball envers la problemàtica 
entre l’Ajuntament i l’empresa que gestiona les dues llars d’infants, que considera que 
perjudica les treballadores. També demana que les treballadores puguin recuperar un 
5 del 10% que se’ls va rebaixar a petició de l’Ajuntament ja que creu que es tracta de 
voluntat política i a més, tal i com va escoltar a la Comissió Informativa, comenta, no 
costa més diners a l’Ajuntament ja que hi ha una rebaixa en l’import. 
L’alcaldessa recorda que aquesta rebaixa a les treballadores es va fer quan la Sra. 
Martínez estava al govern i diu que el govern està al costat d’aquestes treballadores i 
que estan en converses amb l’empresa 
 
La Sra. Cuadra diu que van demanar informació sobre aquest tema i que el govern els 
l´ha facilitat i ara estan estudiant; que entén que vulguin recuperar la part del seu sou 
que es va retallar però també opina que és un tema complicat perquè hi ha una 
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empresa pel mig que és la concessionària i que l’Ajuntament li paga el mateix a 
aquesta empresa. 
 
La Sra. Pérez diu que, malauradament, aquestes treballadores treballen per a una 
empresa privada i que és molt diferent del cas de l’ensenyament públic, que es 
regeixen per lleis diferents; que des que els ajuts de la Generalitat van disminuir en un 
80% molts municipis el que han fet ha estat tancar les llars per què aquí s’estan 
mantenint. Afegeix que aquesta pujada de sou no l’haurien d’estar demanant aquí sinó 
a Clece. 
 
Precs del grup municipal del PP 
 
1.- La Sra. Boza explica que, gràcies al govern, han tingut accés a l’informe de 
Contractació 11/2016 referent a les llars d’infants i a la recuperació salarial per part de  
les treballadores i que estan d’acord en el fet que no són funcionàries, que cal una 
nova licitació i que, tal i com diu l’informe, no és objecte competent del servei de 
Contractació fer aquest assessorament a la problemàtica. Continua dient que també 
han tingut accés a una acta de la Junta de Govern de l’agost de 2013 a la qual es van 
aprovar unes modificacions respecte del concurs amb Clece, incorporant-hi la rebaixa 
salarial i que, per tant, considera una qüestió política que s’aprova per Junta de 
Govern. Per tot l’exposat prega que es trobi, bé via Junta de Portaveus, bé una altra 
via, una solució per a reconèixer si es va fer malament aquesta rebaixa i trobar`-hi una 
solució. 
 
Precs del grup municipal de Cubelles Sí Es Pot 
 
1.- El Sr. Tribó prega que als informes d’Intervenció relatius a reparaments hi figuri la 
quantia de l’import. 
 
2.- El Sr. Tribó diu, en primer lloc, que a la darrera Comissió Informativa s’hauria 
d’haver tractat la seva moció de la protectora i en segon lloc que l’ordre del dia de la 
convocatòria del Ple no coincidia amb l’ordre del dia del dossier. 
 
Precs del grup municipal de CIU 
 
1.- La Sra. Cuadra prega una Junta de Portaveus urgent per a aprovar el ROM. 
 
2.- La Sra. Cuadra prega a tots els regidors que quan al Ple es parli de coses dels 
anteriors governs es doni la informació més concreta i, sobre tot veraç i, si pot ser, 
amb una acta, molt millor, afegeix que s’ha dit que al 2012 es va trencar un govern 
perquè es van crear places però que no se´n van crear, sinó que es van pujar salaris a 
dit i es va expulsar del govern a determinats regidors i d’aquí la insistència de CIU en 
aprovar crear aquesta plaça, que regularitza l’altra. Afegeix que també s’ha dit que al 
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govern passat hi va haver deixadesa quant a Ensenyament que no és cert, que el que 
va passar és que hi havia algú a RRHH que no els deixava substituir les persones que 
estaven malaltes, igual que va passar a la resta de departaments. Finalment diu que 
avui el Sr. Tribó ha fet acusacions molt greus i que si realment creu que són certes en 
comptes de dir-ho aquí hauria d’anar al jutjat. 
 
Precs del grup municipal del PSC 
 
1.- El Sr. Grau prega que el criteri per a decidir si es tracta de moció o de prec no sigui 
aleatori i que, o bé en Junta de Portaveus o en Comissió Informativa, es pacti què és 
una moció i què no. 
 
2.- El Sr. Grau, en relació al tema de les llars d’infants, prega que demà els 
responsables de l’empresa es personin a l’Ajuntament per a donar explicacions  de 
què està passant, que es convidi també als regidors a aquesta reunió i que es faci la 
licitació de forma urgent. 
 
3.- El Sr. Grau prega que la decisió d’ubicar al municipi el mural de la Central Tèrmica 
sigui avaluada per la Comissió de Patrimoni, que es consulti també al Grup d’Estudis 
Cubellencs Amics del Castell i a l’Institut d’Estudis Penedesencs i que es faci un 
procés participatiu al respecte. 
 
Preguntes del grup municipal de Cubellencs-FIC 
 
1.- La Sra. Martínez  diu que al Ple del setembre van comentar que hi havia una taca 
al terra del carrer i que encara hi és, motiu pel qual pregunta: per quan es té previst 
netejar-ho? 
 
2.- La Sra. Martínez diu que per part de la regidoria de RRHH s’està incomplint la Llei 
Civil Catalana discriminant els treballadors per ser parella de fet i no estar casats, 
denegant-los ajuts socials i pregunta:  és cert? 
 
3.- La Sra. Martínez pregunta si s’han dut a terme alguna de les actuacions que ha 
demanat el sindicat de la Policia en relació a la denúncia que es va practicar a un 
agent? 
 
4.- La Sra. Martínez diu que, a través de comunicats públics, s’han assabentat que el 
cap de la Policia va detenir per iniciativa pròpia un treballador i delegat sindical de 
l’Ajuntament sense que existís cap denúncia i pregunta: ens poden confirmar aquest 
extrem i facilitar informació al respecte? Hi ha hagut altres detencions d’ofici sense cap 
denúncia ni requeriment judicial? 
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5.- La Sra. Martínez comenta que el mes de setembre un jutjat va condemnar 
l’Ajuntament de Cubelles a indemnitzar a un ex-treballador per incompliment dels drets 
que li pertocaven per part de la regidoria de Recursos Humans. Demana còpia de la 
sentència i pregunta al regidor de Recursos Humans: atesa la reiteració de sentències 
condemnatòries per vulneració de drets dels treballadors i treballadores de 
l’Ajuntament, s’ha pres o es pren algun tipus d’actuació interna per a depurar 
responsabilitats? S’ha obert algun expedient informatiu al respecte? 
 
6.- La Sra. Martínez diu que quan es van fer les obres de canalització de la xarxa de 
pluvials del sector marítim hi havia una subvenció per part de l’ACA i pregunta: en 
quina situació es troba el contenciós existent entre l’Ajuntament de Cubelles i l’ACA 
per aquesta subvenció per valor aproximat de 1,5 milions d’euros? S’ha produït alguna 
resolució judicial al respecte? En cas afirmatiu: Quan? En quin sentit? 
 
Preguntes del grup municipal de Guanyem Cubelles 
 
1.- El Sr. Daniel Pérez pregunta: en quina situació està l’informe que la regidora 
d’Ensenyament es va comprometre a fer en relació a la moció de la municipalització de 
les llars d’infants presentada per Guanyem? Si ja s’ha fet, ens en poden donar còpia? 
 
2.- El Sr. Daniel Pérez diu que l’1 d’octubre de 2016 es va registrar la instància 
2016/10416 per a fer una reunió amb diversos tècnics en relació a l’emissor de Mas 
Trader i pregunta: es pot respondre la instància? 
 
3.- El Sr. Daniel Pérez tenen previst fer alguna actuació, en el pressupost 2017, a les 
antigues pistes de tenis de Mas Trader? 
 
4.- El Sr. Daniel Pérez agraeix que s’hagi reparat el mur del carrer Dàlia però diu que 
manquen deu metres per a acabar el carrer i pregunta: tenen previst acabar-ho? 
 
5.- El Sr. Daniel Pérez pregunta: hi ha manteniment de les palmeres del Passeig 
marítim en època no estival? Amb quina freqüència es tallen? 
 
Preguntes del grup municipal de CIU 
 
1.- La Sra. Cuadra pregunta: Al Decret 499, és correcta l’autorització o s’hauria de 
signar un conveni en tractar-se de l’ ús regular d’un espai per part d’una entitat? 
 
2.- La Sra. Cuadra pregunta: quan està prevista la propera licitació de la llar 
d’infants? 
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3.- La Sra. Cuadra, quant al Decret 476, pregunta: quina ha estat la problemàtica que 
ha fet que al mes de novembre tramitem expedients de la Festa Major amb 
reparaments?  
 
4.- La Sra. Cuadra pregunta: quin ha estat el motiu dels reparaments del dinar de la 
gent gran? 
 
Preguntes del grup municipal del PP 
 
1.- La Sra. Boza pregunta: hi ha alguna alternativa de solució per al tema de la 
protectora abans del tancament definitiu? 
 
Preguntes del grup municipal de Cubelles Sí Es Pot 
 
1.- El Sr. Tribó, en relació al reparament 547 de l’informe d’Intervenció 45/2016, 

pregunta: com és que s’ estan fent embargaments per sota del que ordena la llei? 

 

2.- El Sr. Tribó pregunta: com és que s’ha contractat algú amb les inicials  *** com a 

interí d’urgència si hi ha un informe desfavorable de RRHH? 

 

Preguntes del grup municipal del PSC-CP 

 

1.- El Sr. Écija pregunta: per què els caps de departament continuen fent  l’informe 

de control horari dels treballadors al seu càrrec, cosa que implica que passen hores 

amb el tema, quan amb el sistema actual ja no caldria?  

 

2.- El Sr. Écija, quant a la documentació del pressupost, diu que a l’execució 

pressupostària els sous del personal estan en un 70% però que, en canvi, quan es 

mira la Seguretat Social hi ha un 24% i pregunta: quin és el problema? Per què només 

hem executat el 24% si estem a finals d’any? 

 
 
L’alcaldessa agraeix als que han donat suport al pressupost i als que s’han abstingut i 
afegeix que espera que els que han votat en contra treballin amb ells. 
 
No havent-hi més assumptes per fer constar, l’ alcaldessa presidenta aixeca la sessió, 
quan són les 22:34 hores;  


