
Exp. 1.2.1.2_2016_14 
 

Legislatura 2015-2019 
 

 
 

 

 

1 
 
 

 

 

EXTRACTE DE L’ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 20 DE 
DESEMBRE DE 2016, ADAPTADA A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 DE 
DESEMBRE, DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD) 
 
 
A Cubelles, el dia 20 de desembre de 2016, a les 18:35 hores, i prèvia convocatòria, 
es reuneixen a la sala d’exposicions del CSIDE, segons l’article 16 del Reglament 
orgànic municipal, sota la presidència de l’Alcaldessa Presidenta, Sra. Rosa M. Fonoll i 
Ventura, els membres següents: 

 
. - Sr.  Joaquim D. Macià i Tetas, 1r tinent d’alcaldia. 
 
- Sr. José M. Ardila Contreras, 2n tinent d’alcaldia. 
 
- Sr. Narcís Pineda i Oliva, 3r tinent d’alcaldia. 
 
- Sr. Josep M. Hugué i Oliva, 4t tinent d’alcaldia. 
 
-  Sra. Ester Pérez i Massana, 5a tinenta d’alcaldia. 
 
- Sr. Raül Mudarra Carmona, regidor 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  
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-  Sra. Ana Maria Martínez Gallemí, regidora del Grup Municipal Cubellencs-FIC. 
 
Actua com a secretària la Sra. Carme López-Feliu i Font, secretària general de la 
corporació  
 
Hi assisteix també la Sra. Rosa M. Almirall i Domènech, interventora de la corporació. 
 
 
ORDRE DEL DIA 
 
I. APROVACIÓ D’ACTES 
 
1.1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
DE 15 DE NOVEMBRE 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.-  Calamarsada  

“Els passats 26 i 27 de novembre, el nostre municipi va patir una increïble 
calamarsada que va col·lapsar durant hores part del nostre municipi. Afortunadament 
no hem de lamentar cap desgràcia personal, si bé moltes persones van patir 
afectacions en béns i propietats. 

En primer lloc vull agrair la tasca de la Policia Local i bombers, que de forma 
professional i diligent va treballar de valent per evitar que cap cubellenc i cubellenca 
patís cap dany personal.  

També vull donar les gràcies a persones que de forma desinteressada es van oferir 
com a voluntaris, en especial a ***. 

Finalment, als regidors i regidores que van col·laborar en les tasques de suport als 
cossos de seguretat, així com aquells que es van posar en contacte amb el Govern per 
oferir la seva col·laboració sense cap afany de protagonisme ni de crítica.  

És inadmissible intentar desprestigiar el Govern en temes en els que ens veiem 
afectats tots com a municipi i dels quals, almenys en part, som corresponsables tots 
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els grups polítics que al llarg de la història democràtica hem tingut responsabilitats de 
Govern.  

Hem heretat un municipi meravellós, en un bon estat financer. però també amb 
problemes seriosos de manteniment i inversió. Aquest Govern, malgrat algunes 
demagògiques acusacions, va estar al capdavant d’una situació meteorològica greu 
que no és culpa de ningú.”  

Els membres del Ple municipal en resten assabentats. 
 
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 
 
No n’hi ha 
 
5.- DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ EMÈS EN 
COMPLIMENT DE L’ARTICLE 218 DEL REIAL DECRET LEGISLATIU 2/2004 DE 5 
DE MARÇ 
 
En compliment de l’article  218 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que 
aprovà el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals en la redacció 
donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de 
l’Administració Local, s’eleva a Ple l’Informe d’Intervenció núm. 53/16 de 13/12/16, 
essent els acords adoptats en contra els reparaments efectuats els següents: 

 
 

DF DA  REPARAMENT (OBJECCIÓ) 

400 i 
582 

DA 601/2016, de 24 de novembre 
 

Contracte menor de serveis de vigilància i seguretat de diferents actes 
realitzats en la Festa major Petita i Festa Major 2016. Reparament per 
encavalcament contractes menors. Per resolució de la regidoria de 
Cultura núm. 38/2016 de 30 de novembre s'aprovà l'adjudicació del 
contracte per 1.848,89€. 

628 

Acord Plenari 17/3/15,                     
Decret Alcaldia 607/2016 de 25 de 
novembre així com ordenació de 
pagament de la nòmina malgrat 
l'existència dels reparaments  

NOMINA NOVEMBRE. Reparaments respecte: Complement 
productivitat policia local (consta informe RH CP 2-2015 que indica que 
cal revisar i modificar criteris donat que es premia allò que són tasques 
pròpies de la policia); Complements de productivitat específics no 
regularitzats - inclosos en DF 592/10 (es va emetre Diligència conjunta 
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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 dijous tarda personal oficines i tardes personal 
radio. Reconeixement de l'obligació per pagament d'hores de comicis 
electorals segons diligència 90/2014 de 13 de novembre. Tramitació 
d'embargs per sota del que estableix la llei d'enjudiciament civil. 

640 DA 589/2016, de 23 de novembre 

REPARAMENT segons informe conjunt de Secretaria-Intervenció 
9/2016. Reconeixement extrajudicial de crèdits de novembre de 2016, 
relació de factures núm. 50/2016 aprovada per Junta de Govern Local 
de 23/11/2016. L'import total de la relació és de 244.574,69€. 

 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats. 
 

 III. PART RESOLUTIVA 

 
ALCALDIA/PRESIDÈNCIA  
 
6.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL RESUM NUMÈRIC 

CORRESPONENT A LA REVISIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS A DATA 

1 DE GENER DE 2016 

Vist l’expedient elaborat pel negociat d’estadística d’aquest Ajuntament, relatiu a la 
revisió del padró municipal d’habitants del municipi de Cubelles a data 1 de gener de 
2016. 
 
Vistos els resums numèrics que resulten de les variacions en el nombre d’habitants 
durant l’exercici 2016, i finalitzat el procediment per a l’obtenció de les xifres oficials de 
població d’acord amb l’establert a la Resolució de data 25 d’octubre de 2005, l’Institut 
Nacional d’Estadística ha conclòs que la xifra oficial de població corresponent al nostre 
municipi, a data 1 de gener de 2016, és de 14.608 habitants. 
 
Atès l’establert a la Llei 4/1996, de 10 gener, per la qual es modifica la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en relació al padró municipal. 
 
Atès el que disposa l’article 81 del Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre, pel 
qual es modifica el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats 
Locals aprovat pel Reial Decret 1690/1986, d’11 de juliol. 
 
Ateses les Resolucions de data 9 d’abril i 21 de juliol de 1997, per la qual es dicten les 
instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió i revisió del padró, i sobre 
l’actualització d’aquest, respectivament. 
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Atès l’establert a la Resolució de data 25 d’octubre de 2005, de la Presidenta de 
l’Institut Nacional d’Estadística i del Director General de Cooperació Local sobre revisió 
del Padró Municipal i el procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de 
població. 
 
Vist l’informe, emès per l’auxiliar de gestió del padró de l’Opic, Ruth Valls Saucedo, 
amb el vist i plau de la Cap de l’Oficina de Participació i Informació Ciutadana, Mila 
Corredor Gil, de data 24 de novembre de 2016. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 13 de desembre de 2016. 
 
Per tot l’exposat, aquesta Alcaldia proposa al Ple l’adopció dels següents  
 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar el resum numèric relatiu a la revisió definitiva del Padró Municipal 
d’Habitants a data 1 de gener de 2016, de la qual en resulta una població de 14.608 
habitants. 
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la Delegació Provincial de Barcelona de 
l’Institut Nacional d’Estadística, al carrer Via Laietana, 8, entresol, 08003, de 
Barcelona. 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per unanimitat dels membres de la 
corporació 
 

REGIDORIA D’HISENDA 

7.- APROVACIÓ DEFINITIVA, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LES 

ORDENANCES FISCALS PER L’EXERCICI 2017 

El RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de 
les Hisendes Locals, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a la 
imposició i ordenació de les Ordenances Fiscals reguladores dels tributs locals.  
 
L’Ajuntament, en sessió plenària de data 11 d’octubre de 2016, va aprovar la 
modificació de les Ordenances Fiscals per a l’exercici  2017.  
 
En data 19 d’octubre de 2016, i d’acord amb l’article 17.1 de l’esmentat RDL, es va 
exposar al Taulell d’anuncis de la Corporació i es va publicar al Butlletí Oficial de la 
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Província de Barcelona l’acord provisional de modificació de les Ordenances Fiscals 
per a l’exercici 2017. Aquest acord ha estat exposat al públic durant un període de 30 
dies hàbils, dintre dels quals les persones interessades han pogut examinar l’expedient 
i presentar les reclamacions que estimessin oportunes. Aquest termini d’examen 
d’expedient i presentació de reclamacions ha finalitzat el dia 1 de desembre de 2016. 
 
Vist el certificat relatiu a les al·legacions presentades, que conté la següent: 
 
RGE 2016/12237, de 8 de novembre, del Grup Municipal Guanyem en relació a 
l’ordenança fiscal número 1, articles sisè (bonificacions) i vuitè (tipus de gravamen), 
ordenança fiscal número 2, article quart (exempcions i bonificacions) i ordenança fiscal 
números 11, article cinquè (exempcions i bonificacions i proposta de nous elements).   
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 13 de desembre de 2016. 
 
Vist l’informe Tècnic d’Hisenda 09/2016, de 2 de desembre. 
 

 
ACORDS 

 
 
Primer.- Desestimar les al·legacions presentada pel Grup Municipal Guanyem donat 
que l’increment dels tipus van vinculats al projecte de pressupostos de la Corporació 
per a l’any 2017, aprovats inicialment pel Ple de la Corporació en data 15 de novembre 
de 2016. 
 
Segon.- Aprovar definitivament la modificació de les Ordenances Fiscals contingudes 
a l´expedient número 2223/38/2016.  
 
Tercer.- Ordenar la inserció d’aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona publicant el text íntegre de les modificacions de les Ordenances. 
 
Quart.- Trametre al Departament de Governació de la Generalitat, els acords de 
modificació d’Ordenances Fiscals reguladores dels tributs municipals, un cop s’hagin 
aprovat definitivament, de conformitat amb allò que preveu l’art. 2) del Decret 94/1995, 
de 21 de febrer, d’assignació de funcions  en matèria d’hisendes locals als 
Departaments de Governació i d’Economia i Finances. 
 
Cinquè.- Notificar el present acord al Grup Municipal Guanyem. 
 
El Sr. Mudarra explica que es desestimen les al·legacions de Guanyem en relació a 
l’Ordenança Fiscal núm. 1 donat que l’increment del tipus impositiu va vinculat al 
projecte de pressupost de la corporació per a l’any 2017 i, per altra banda, les 
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qüestions sobre subvencions no es poden introduir ja que la Llei no permet 
discriminació dels tipus impositius però que, no obstant, recullen la idea per a anar-la 
treballant des d’un reglament de subvencions. 
 
Quant a les al·legacions a les Ordenances Fiscals núm. 2 i núm. 11, el Sr. Mudarra 
indica que no es modificaven a la proposta inicial i que, per tant, no han estat en 
exposició pública, però que, tot i així, la Regidoria d’Hisenda recull les propostes per a 
avaluar-les de cara a properes modificacions d’ordenances fiscals i convida el Sr. 
Pérez a trobar un espai de treball per concretar-les. 
 
La Sra. Martínez manifesta que, per coherència, el seu vot serà el mateix que en 
l’aprovació inicial. 
 
El Sr. Pérez pregunta a la secretària si el procediment per a portar les al·legacions al 
Ple ha estat correcte i com pot ser que al dossier de la Comissió Informativa i al del Ple 
d’avui no hi figuri còpia de les al·legacions presentades per a que els regidors puguin 
estudiar-les 
 
La secretària explica que des del moment de la convocatòria els expedients estan a 
disposició dels regidors i regidores i que l´obligació legal és enviar la convocatòria amb 
l´ordre del dia i  l´acta de la sessió anterior així com tenir els expedients a disposició 
dels regidors i regidores a la Secretaria per a consultar-los i/o obtenir-ne còpia, si fos el 
cas. 
 
El Sr. Pérez considera que l’informe que acompanya la proposta no és tècnic sinó 

polític, que és parcial, arbitrari i tendenciós. Quant a l’Ordenança Fiscal núm. 1 - a la 

que proposaven mantenir el gravamen de l’1,09% fins que s’aprovi un reglament de 

subvencions - aclareix que en cap moment demanaven vincular la subvenció dins de 

l’ordenança, sinó que justament deien de fer aquest reglament. 

Afegeix que també proposaven reduir la bonificació del 75% al 50% de la quota dels 

béns immobles que constitueixin l’objecte de l’activitat d’empresa d’urbanització, 

construcció i promoció immobiliària i introduir una bonificació de fins el 50% en els que 

s’hi hagin instal·lat sistemes per a aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia i afegeix 

que NODE Garraf ja va fer aquesta proposta però que l’Ajuntament no la va recollir. 

Continua exposant que també demanaven que s’apliqués una taula de bonificacions a 

les famílies nombroses depenent del nivell de renta, del nombre de fills i filles o de que 

hi hagués algun membre amb discapacitat així com no aplicar cap tipus de bonificació 

en el pagament de l’IBI als propietaris de més d’un immoble. 
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Quant a l’Ordenança núm. 2 el Sr. Pérez comenta que proposaven eliminar la 

bonificació de vehicles històrics, dels que tenen una antiguitat mínima de 25 anys i 

bonificar en un 75% la quota dels vehicles elèctrics, mantenir el 50% per als híbrids i 

bonificar amb un 50% els vehicles que utilitzin com a combustible el gas natural. 

Continua explicant que a la taxa de recollida d’escombraries demanaven aplicar una 

taula de bonificacions a les famílies depenent del nivell de renta i un suplement de 

bonificació a famílies amb un o més membres amb discapacitat. 

Per últim explica que van proposar introduir una taxa per als solars sense edificar. 

El Sr. Pérez finalitza exposant que a moltes poblacions s’han aprovat al·legacions a 

les ordenances i no ha passat res i respecte, referent al fet que es desestimin les 

al·legacions perquè modificarien el pressupost aprovat, i diu que es va publicar al BOE 

una pujada del 4% dels valors cadastrals, que tampoc estava contemplada al 

pressupost. 

La Sra. Boza explica que aquesta regularització cadastral es dóna en cas que 

l’Ajuntament ho sol·liciti, com ha estat el cas de Cubelles. 

El Sr. Mudarra indica que s’ha de diferenciar entre al·legació i proposta i que no estan 

dient que algunes d’aquestes propostes no siguin interessants però que cal treballar-

les conjuntament de cara a les properes ordenances. Pel que fa al 4% de la 

regularització cadastral afirma que ja estava contemplat al pressupost 

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 1 de Cubellencs-FIC) i 2 abstencions del PPC. 

8.- ALTRES TEMES  
 
8.1.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA D’APROVACIÓ DEFINITIVA, SI S’ESCAU, DEL 
PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ PER L’EXERCICI 2017 

El pressupost per a l’exercici 2017 va ser aprovat pel Ple de la Corporació celebrat en 
data 15/11/16, obrint-se un període d’exposició pública per 15 dies per mitjà de la 
publicació de l’anunci en el butlletí oficial de la província de Barcelona  de 17/11/16, 
per tal que les persones interessades poguessin examinar-lo i presentar les 
reclamacions que estimessin oportunes. 
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Vist allò que disposa l’article 170 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 (TRLHL d’ara 
en endavant) i el RD 500/1990 i demés normativa concordant. 
 
Donat que durant el període d’exposició s’han presentat els escrits de reclamació 
recollits en el certificat emès per la Secretaria que tot seguit s’indiquen: 
 

Amb data * i RE núm. */* , ***. 
Amb data * i RE núm. */* , ***. Complementat pel RE */*. 
Amb data * i RE núm. */* , ***. 
Amb data 9/12/16 i RE núm. 2016/13465 el Sr. Jose Manuel Écija Albalate, en representació de PSC-
CP. 
Amb data * i RE núm. */* , ***. 
Amb data * i RE núm. */* , ***.. 
Amb data * i RE núm. */* , ***.. 
Amb data * i RE núm. */* , ***.. 
Amb data * i RE núm. */* , ***.. 

  
Vist l’informe d’Intervenció núm. 52/16 de 13/12/16 i annex de 16/12/16.  
 
Vist l’informe de la Tècnica de Recursos Humans núm. RRHH.0.17-2016 de 13/12/16 i 
Diligència de la Tècnica de Recursos Humans de 16/12/16. 
 
Aquesta Alcaldia-Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Desestimar les reclamacions presentades durant el període d’exposició 
pública de l’expedient del pressupost per a l’exercici 2017. 
 
Segon.- Aprovar definitivament el Pressupost General de la Corporació per l’exercici 
de 2017 amb el resum per capítols 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 
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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 

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 

 

Tercer.- Disposar la publicació de l’Edicte en el BOP de la província de Barcelona 
corresponent a l’aprovació definitiva del Pressupost General. 
 
L’alcaldessa explica que la urgència de presentar aquest punt per “Altres temes” es 
deu al fet que hi van haver al·legacions al pressupost i la plantilla i que l’últim dia per a 
presentar-les era el 12 i que el 13 ja hi havia la sessió de la Comissió Informativa, per 
la qual cosa no hi havia temps material per a resoldre-les, i que no van tenir la 
documentació fins al cap d’una estona d’haver convocat el Ple. 
 
El Sr. Écija diu que en el cas de les al·legacions a les ordenances la secretària ha 
explicat que el punt anava a l’ordre del dia i es podien consultar els expedients però 
diu que en aquest cas el punt no anava a l’ordre del dia i els regidors no tenen les 
al·legacions, per la qual cosa considera que el procediment no és correcte i s’hauria de 
deixar sobre la taula i demana aclariment per part de la secretària. 
 
La secretària, a petició de l’alcaldessa, explica que la legislació preveu que al punt 
“Altres temes”, per motius d’urgència - que ha de justificar l’Alcaldessa i el Ple 
considerar que pertoca -, es pot incloure un punt que no estigui a l’ordre del dia o, fins i 
tot, no estigui dictaminat per la Comissió Informativa, i que en tot cas correspon al Ple 
valorar si hi concorre o no aquesta urgència. 
 
El Sr. Écija diu que en aquest cas no es podia consultar la documentació de les 
al·legacions. 
 
La secretària diu que ella ha explicat només la legalitat. 
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En aplicació d´allò previst a l´article 82.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 

novembre, mitjançant el qual s´aprova el Reglament d´organització, funcionament i 

règim jurídic de les Entitats locals, es sotmet a ratificació la inclusió d´aquest punt en 

l´ordre del dia, i s’aprova amb el següent resultat: 9 vots a favor, (4 d’UC-11 RCAT, 2 

ERC-AM, 1 d’ICV-E i 2 de CIU), 4 vots en contra (2 del PSC i 2 de Cubelles Sí Es Pot) 

i 4 abstencions (2 del PP, 1 de Guanyem Cubelles i 1 de Cubellencs-FIC) . 

La Sra. Cuadra explica que han votat a favor de la urgència perquè havien treballat el 

pressupost amb el govern i per a poder tenir-lo abans d’acabar l’any i no haver de fer 

un Ple extraordinari. 

El Sr. Tribó diu que difícilment es pot votar quelcom que no s’ha vist i que fer-ho seria 

nul·litat radical. 

El Sr. Grau demana que consti en acta que el termini de presentació d’al·legacions 

acabava el 12 de desembre, que les del PSC es van entrar per instància el dia 9 de 

desembre i que el dia 13 hi va haver una Comissió Informativa i no es va donar 

aquesta documentació als regidors i regidores, cosa que – diu -  fa difícil demanar un 

pronunciament al Ple. Afegeix que els regidors, ni a la Comissió Informativa ni en data 

posterior, ni al Ple han tingut el trasllat del gruix d’al·legacions que va presentar el 

PSC. Continua exposant que consideren comprensible que des de la presentació 

d´al·legacions a la data de la Comissió informativa no hi hagués una resposta a la 

documentació de gairebé 100 pàgines, però considera que les al·legacions s´haurien 

d´haver traslladat dins del marc de la Comissió Informativa; pregunta per què no es va 

fer. 

Seguidament, demana que consti en acta que demanen informe jurídic sobre què 

passaria amb l’explicació que exposa l’Alcaldia si avui no s’aprova la urgència d’aquest 

punt quan és preceptiu que aquest Ple respongui sobre aquestes al·legacions, situació 

de paradoxa que lesiona, diu, el dret dels regidors i regidores de pronunciar-se sobre 

un tema que afecta l’interès general. 

Conclou dient que la pretensió de les al·legacions era millorar la proposta de 

pressupost, demanant la correcció d’errades que no es coneixen per part de la resta 

de regidors i regidores. 

Finalment, adreçant-se al grup de CIU, diu que no és el primer pressupost que 

s’aprova en temps i forma i que aquest govern no ha aprovat el pressupost del 2015 ni 

el del 2016. 
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El Sr. Mudarra explica que hi han hagut diverses al·legacions entre elles la de divers 

personal que presta serveis a la Corporació i que es poden resumir en la 

disconformitat respecte la valoració del lloc de treball que ocupen. Comenta que el que 

s’ha fet és valorar si estan ben recollides les dades pressupostàries. 

Continua explicant que també hi ha les al·legacions del PSC per l´omissió del crèdit 

necessari pel compliment de les obligacions exigibles a l’entitat local per la biblioteca 

municipal, i en relació a això, el Sr. Mudarra diu que a l’informe d´Intervenció s’explica 

que el pressupost que es presenta inclou el projecte de la biblioteca de forma 

plurianual. Comenta que el PSC també presenta al·legació per no haver-se ajustat en 

la elaboració i aprovació als tràmits establerts en la llei, tenint en compte la 

documentació que figura als annexos de personal i per aquest motiu cedeix la paraula 

al Sr. Macià, regidor de Recursos Humans. 

El Sr. Macià comenta que les dades de Recursos Humans són una previsió i que 

poden haver-hi canvis per baixes, noves contractacions etc. Diu que aquestes 

previsions es traslladen a unes fórmules i que s’hauria de ser més prudent a l’hora 

d’afirmar que aquests números són falsos, ja que això posa en dubte la professionalitat 

del personal tant de Recursos Humans com d’Intervenció. 

Quant a les 184 errades que comentava el Sr. Écija diu que aleatòriament s’ha vist un 

mostreig d’aquestes dades i que, per exemple, no és cert que la plaça de cap de 

Serveis Generals s’hagi de tenir en compte dues vegades a efectes pressupostaris i 

per altra banda el Sr. Écija també diu que hi ha errors de sumes quan no són aquests 

els imports, sinó que són una sèrie d’aplicacions pressupostàries i de fórmules de 

decils. Afegeix que pot ser que hi hagi alguna errada aritmètica, però que, en cap cas 

troben una repercussió en aplicacions pressupostàries, ni són de la suficient 

envergadura com per a tirar enrere un pressupost.  

L’alcaldessa diu que es comprometen a subsanar aquests problemes. 

El Sr. Pérez diu que Guanyem Cubelles votarà en contra de la proposta per 

coherència amb el seu vot inicial i perquè no disposen de la informació suficient sobre 

les al·legacions per a poder pronunciar-se amb coherència 

El Sr. Écija agraeix el compromís de l’alcaldessa i seguidament es reafirma en el fet 
que hi ha 184 errades als llistats; que, per exemple, a les tasques de superior 
categoria l’increment es té en compte per a la base mensual però no per a les pagues 
extra. Diu que tampoc han pogut veure les al·legacions del personal i, quant al tema 
de la biblioteca, indica que, segons l’informe d’Intervenció, serà preceptiu tenir el 
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projecte abans d’executar la despesa, projecte, diu, que no tenim. Afegeix que tampoc 
té una resposta per les diferències que hi ha a les Bases de cotització, la primera en el 
sou de l’ Alcaldia. 
 
Finalment demana que es revisin els llistats i diu que ell continuarà fent-ho perquè 
cada cop que ho fa hi troba més errades. 
 
El Sr. Macià diu que el Sr. Écija no té la veritat absoluta i que hi ha uns tècnics que fan 
la feina i li pegunta si no contempla la possibilitat d’estar malfixat en alguna cosa. 
 
El Sr. Écija diu que es tracta de dades objectives i que hi ha errades cada mes cosa 
que suposa un problema amb les nòmines. Diu que després de mes i mig els llistats 
continuen sent els mateixos. 
 
L’alcaldessa diu que en el conjunt no és cap cosa greu com per a no aprovar el 
pressupost i reitera el compromís de revisar-ho.  
 
 
Es sotmet a votació deixar la proposta sobre la taula i es desestima per 9 vots en 

contra, (4 d’UC-11 RCAT, 2 ERC-AM, 1 d’ICV-E i 2 de CIU), 6 vots a favor (2 del PSC, 

2 de Cubelles Sí Es Pot, 1 de Guanyem Cubelles i 1 de Cubellencs-FIC) i 2 

abstencions del PPC. 

Es sotmet la proposta a votació 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 PPC. 

IV. PART DE CONTROL  
 
9.- MOCIONS  
 
L’alcaldessa explica que el PSC ha presentat per registre d’entrada dues mocions de 
les quals s’hauria de votar la urgència. Una és en relació a reclamar mesures urgents 
per pal·liar els efectes i eradicar la pobresa energètica i l’altra per a demanar l’inici 
urgent dels processos de concertació territorial amb els municipis en matèria 
d’ocupació. 
 
La Sra. Martínez diu que li semblen dos temes interessants per a treballar-los a fons i 
per això demana emplaçar-los al Ple del gener. 
 
La Sra. Cuadra es suma a la petició de la Sra. Martínez i diu que, com a consellera 
comarcal, li sobta perquè ja s’estan fent uns treballs des de l’Àrea del SOLC del 
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Consell, i quant a la pobresa energètica explica que des del Consell Comarcal s’ha 
signat un conveni amb l’Ajuntament perquè hi ha hagut una subvenció de la Diputació 
de Barcelona. Proposa recopilar tota aquesta informació i tractar-ho al Ple del gener. 
 
El Sr. Grau, quant a la moció sobre la pobresa, diu que l’Ajuntament de Cubelles té 
molt de camí per recórrer igual que el Govern central i el de Catalunya. Sobre la moció 
de concertació territorial en matèria d’ocupació diu que és un tema que no s’està fent 
ni des del Govern de l’Estat ni des del de Catalunya. Explica que hi ha un gruix de 
professionals de serveis socials d’ocupació que depenen de subvencions que 
determinen els governs, que hi ha treballadors de fins a vuit anys d’antiguitat a les 
administracions locals que veuen perillar el seu lloc de treball i considera que ens hem 
de posar al costat d’aquests treballadors i treballadores i que s’ha d’enviar el missatge 
de que es podria anar molt més lluny. Conclou dient que estarien d’acord en passar les 
mocions pel Ple del gener. 
 
10.- ALTRES MOCIONS 
 
No n’hi ha 
 
11.- PRECS I PREGUNTES 
 
Precs del grup municipal de Cubelles Sí Es Pot 
 
1.- El Sr. Tribó prega que se’ls facin arribar les respostes a les preguntes que van 
presentar per escrit a l’Ajuntament en data 9 de novembre. 
 
L’alcaldessa diu que les té en mà i que li farà el lliurament al final del Ple. 
 
2.- El Sr. Tribó diu que van entrar una instància l’agost del 2015, així com dos 
recordatoris posteriors, demanant una documentació sobre el tema de l’aigua a 
Cubelles i prega que se’ls faci arribar perquè encara no han tingut resposta. 
 
3.- El Sr. Tribó demana còpia de l’expedient administratiu i judicial, amb l’escrit 
d’acusació de la fiscalia i les diligències probatòries practicades, de l’expedient 
sancionador  7/2015 per infracció de la Llei de Protecció de dades. 
 
4.- El Sr. Tribó diu que als mitjans de comunicació locals s’està parlant d’una 
col·laboració entre l’Ajuntament i la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona 
per a estudiar el futur del riu Foix i prega que pugui formar part d’aquest acord SEO 
BirdLife, ja que té molta informació al respecte i han mostrat la seva total predisposició. 
Afegeix que també es podria parlar amb ells d’afegir al conveni no només el riu Foix 
sinó la costa cubellenca. 
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Preguntes del grup municipal de Cubellencs-FIC 
 
1.- La Sra. Martínez  fa un agraïment a les persones que van fer de voluntàries el dia 
de la pedregada i pregunta: es va activar el protocol que es va aprovar pel Ple per a 
actuar en aquest tipus de casos? Es va trucar tots el efectius que teníem al nostre 
abast, inclosos els agents de policia que no es trobaven a caserna? Es va posar 
l’Ajuntament en contacte amb el Grup de Riscos? 
 
2.- La Sra. Martínez pregunta: per quina data tenen previst crear la taula de treball a la 
que es comprometia la moció que es va aprovar al Ple del novembre sobre la C-31? 
 
3.- La Sra. Martínez diu que al Ple del juny de 2016 es va aprovar una subvenció de  
de 1.000 €  destinada a una Associació de Minusvàlids de Cubelles i que, segons els 
indiquen, no ha estat lliurada motiu pel qual pregunta: per quin motiu no s’ha fet 
efectiva? Tenen intenció de fer-la arribar abans que acabi aquest exercici? 
 
4.- La Sra. Martínez diu que al Ple del novembre es va acordar fer una taula de treball 
amb les treballadores de les Llars d’infants però que els consta que no han trucat a les 
treballadores ni s’ha convocat ni donat cap informació als regidors i per això pregunta: 
per què no s’ha dut a terme aquesta trobada? 
 
5.- La Sra. Martínez recorda que al Ple del juny es va aprovar una modificació de 
pressupost que destinava una partida al correcan i que el regidor es va comprometre a 
que es podria disposar d’aquest espai abans de final d’any però que no ha complert la 
seva paraula i pregunta: quin ha estat el motiu de no complir amb la paraula que va 
donar als cubellencs i cubellenques? 
 
La Sra. Martínez dóna a tota la ciutadania els millors desitjos per a l’any entrant i els 
desitja unes bones festes. 
 
Preguntes del grup municipal de Guanyem Cubelles 
 
1.- El Sr. Daniel Pérez pregunta : com és que encara està tancada la sala polivalent 
de l’escola Charlie Rivel per manca de l’informe dels bombers? 
 
El Sr. Ardila diu que ja està oberta i hi estan fent gimnàstica. 
 
2.- El Sr. Daniel Pérez diu que a les escales que baixen del Carrer Sebastià i Puig fins 
al CAP hi manca una barana i pregunta: tenen programat posar aquest tram de 
barana? 
 
3.- El Sr. Daniel Pérez, en relació al web municipal, diu que s’ha de ser més 
transparent perquè han detectat que no s’han publicat les retribucions dels càrrecs 
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electes dels mesos d’octubre i novembre i pregunta: ho poden publicar?. Afegeix que 
l’última acta de Ple publicada és la del mes de juliol i pregunta: poden publicar la resta 
d’actes? 
 
El Sr. Pérez desitja unes bones festes als ciutadans de Cubelles i agraeix a la 
plataforma 500x20 les reivindicacions contra els desnonaments. 
 
Preguntes del grup municipal del PSC-CP 

 

1.- El Sr. Grau diu que l’Associació de Pares i Mares del TEGAR tenia una activitat 

programada amb un compromís de suport econòmic per part de l’Ajuntament de 1.500 

€ , a través de Serveis Socials i Alcaldia,  import que no s’ha pagat i que després se’ls 

va dir que seria de 500 € i per aquests motius pregunta: quins són els criteris per a 

l’atorgament d’aquestes subvencions? Quin va ser el criteri que va fer canviar aquest 

import? Per què encara no s’ha cobrat i l’activitat ja s’ha fet? Finalment demana que es 

doni una resposta a l’Associació amb la data prevista de pagament. 

 

2.- El Sr. Grau pregunta: quin és el calendari de revisió i aprovació de la nova 

biblioteca per a adequar, segons els informes tècnics i el govern, el projecte del 2011 

aprovat per Ple? Tenen previst fer-ho dins del 2017? Demana concreció en les dates. 

 

El Sr. Macià  en relació a la pregunta de la Sra. Martínez sobre la pedregada, explica 

que es va ampliar el servei de Policia i de grua. Quant al Pla INUNCAT diu que se li 

explicarà amb més detall però indica que no es va posar en marxa perquè no hi havia 

els supòsits per fer-ho però que també es va reforçar el tema bombers. 

 

El Sr. Macià, quant a la tercera pregunta de la Sra. Martínez, explica que la subvenció 

a AMICU no s’ha donat perquè es va arribar a un acord amb la Presidència de 

l’Associació que l´aportació de l’ajuntament seria pagar l´autobús adaptat de tres 

excursions que han fet.  

 

El Sr. Macià, en relació a la pregunta del Sr. Grau sobre l’Associació de Pares i Mares 

del TEGAR, diu que van tenir una primera reunió amb l’antic president i que per 

desprès de les festes de Nadal tenen pendent una altra amb l’actual presidenta. Quant 

al canvi de criteri en l’import, comenta que va venir donat perquè en aquell moment no 

tenien partida pressupostària i es va adoptar el criteri de pagar el mateix que els paga 

el Consell Comarcal del Garraf. 
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El Sr. Grau demana la resposta per escrit. 

 

La Sra. Martínez agraeix les explicacions del regidor però demana que es detalli la 

informació per escrit i puntualitza que ella no feia referència a l’INUNCAT sinó al Pla 

que es va aprovar per Ple. 

 

El Sr. Macià desitja bones festes a tothom i expressa el seu suport a la plataforma 

500x20. 

L’alcaldessa explica que és el darrer dia de la Interventora de la corporació i diu 

literalment:  

“Avui s’acomiada de l’Ajuntament de Cubelles una persona que al llarg dels darrers 16 

anys ha treballat de forma professional i incansable per les finances municipals. 

Aquesta persona no és una altra que la nostra Interventora, la Sra. Rosa Almirall i 

Domènech. A la que li volem agrair la seva gran dedicació, sovint per damunt de la 

dedicació i responsabilitat que té encomanades. 

Crec que parlo en nom de tota la Corporació, tant l’actual com les que ens han 
precedit al llarg d’aquests 16 anys, quan et dic GRÀCIES. MOLTES GRÀCIES per 
haver estat tots aquests anys al capdavant de l’àrea econòmica de l’Ajuntament de 
Cubelles; per haver-nos ajudat a tenir unes finances sanejades; per les hores i hores 
que has passat elaborant i reelaborat propostes de pressupost perquè aquest municipi 
tingués els serveis i equipaments que es mereix, però també per fer-nos veure els que 
es podem permetre tenir; per l’assessorament acurat i professional que sempre ens 
has donat; per estar sempre disposada a col·laborar en tot allò que estava a la teva 
mà sense mirar ni hores, ni dies... 

Sé que homenatges com aquest no t’agraden. Potser fins i tot pensis que no te’l 
mereixes, perquè només has fet la teva feina. Però jo crec que sí t’ho mereixes i calia 
que el poble de Cubelles, amb els seus representants democràticament escollits, t’ho 
agraís públicament en el marc del Ple municipal, on tantes vegades ens has aportat el 
teu assessorament i coneixement professional. 

A nivell personal també et vull agrair l’assessorament que sempre m’has brindat. 
Explicant-me aquelles coses que em preocupaven per desconeixement i fent-me sentir 
plenament segura de totes les decisions econòmiques que hem adoptat sota la meva 
alcaldia.  
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Ara inicies una nova etapa professional que et porta a un altre municipi. No dubtis que 
et trobarem a faltar, si bé has deixat un equip tècnic plenament capacitat i que ens 
permetrà seguir la línia marcada per tu. Tot i això, no volem que oblidis mai aquesta 
etapa a Cubelles i per això et lliurem allò que ens representa de la millor manera: el fill 
més il·lustre que ha donat el nostre municipi, Charlie Rivel.” 

L’alcaldessa dóna per finalitzat el Ple dient que els projectes que s’han  aprovat avui 
són els de tota la ciutadania i que espera que es puguin dur a terme i seguidament 
desitja a tothom pau, un bon Nadal i un millor any. 
 
 

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

 
 
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? 
Ja està solucionat des de fa un mes, el regidor de medi ambient ja es va posar en 
contacte amb vostè per parlar-ne. 
 
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? 
No és cert. No es discrimina ningú, només es deneguen quan no s’acrediten les 
circumstàncies que justifiquen el pagament 
 
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? 
El dia 15 de desembre hi ha hagut una reunió amb l'alcaldessa, el regidor de 
governació, els representants del sindicat de la policia a Cubelles, més el seu 
president i secretari regional, i el cap de la policia de Cubelles. 
Entre altres acords s'ha considerat obrir una informació general dels fets que consten 
a la instrucció i sentència relativa a un agent, ja que es detecten possibles 
responsabilitats genèriques no provades, que les parts  volen aclarir, sense que això 
suposi l'atribució directe a cap persona. 
 
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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No son certes cap de les dues preguntes. No s’ha detingut mai ningú, únicament se’l 

va informar dels seus drets com a persona denunciada. 

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? 
El cas esmentat només es va donar la raó en part al treballador, donant per altra 
banda la raó a l’ajuntament. 
Hi ha sentències de tot tipus, unes donant la raó i altres no. 
No hi ha motiu per obrir expedients  
 
 
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? 
La Sentència número 451/2016, de 17 de juny, de la Secció Cinquena de la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dictada 
contra l’escrit d’oposició formulat per l’Ajuntament de Cubelles contra la Sentència del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona en el recurs ordinari 113/13-F 
contra la resolució del director de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), de 4 de juny de 
2012, per la qual s’extingeix el conveni de col·laboració entre l’ACA i l’Ajuntament de 
Cubelles per a la promoció, execució i finançament d’actuacions hidràuliques al terme 
municipal de Cubelles, va ser desfavorable per als interessos municipals. 
En junta de govern de data 10 d´agost de 2016 s´hi dóna compte d´aquesta 

circumstància així com del Decret d´Alcaldia núm. 377 /2016, de 26 de juliol, 

mitjançant el qual es resol Interposar recurs cassació contra la Sentència 451/2016, de 

17 de juny esmentada, en defensa dels interessos municipals. 

Còpia de l´esmentada acta va ser notificada a tos els regidors i regidores de la 

Corporació, via E-Notum, en data  20 de setembre de 2016.  

 

 
Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal Guanyem Cubelles 

en el Ple ordinari del 15 de novembre de 2016 
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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? 
Donada la complexitat tècnica del procediment s’ha demanat el suport de la Diputació 

de Barcelona. 

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? 
Ens posarem en contacte directament amb vostè per concretar dia i hora de la reunió 
sol·licitada. 
 
3.- El Sr. Daniel Pérez tenen previst fer alguna actuació, en el pressupost 2017, a les 
antigues pistes de tenis de Mas Trader? 
En aquests moments no hi ha res concretat. 
 
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? 
Hi ha la previsió de fer una actuació més en aquesta vorera, a més de l’arranjament de 
la vorera del davant, a l’alçada del número 33. 
 
5.- El Sr. Daniel Pérez pregunta: hi ha manteniment de les palmeres del Passeig 
marítim en època no estival? Amb quina freqüència es tallen? 
Es fa el corresponent tractament fitosanitari pel morrut (dates:  a l’abril, 13.06.2016, 

21.06.2016, 22.06.206, 23.06.2016, 13.09.2016, 14.09.2016, 09.11.2016, 10.11.2016 i 

01.12.2016) i la poda que enguany es va realitzar entre el 8 i  el 28 d’agost.  A banda 

es fan manteniments i tractaments quan s’escau, per exemple s’han hagut de retirar 

algunes palmeres de la Casa del Polígon perquè van caure, i s’han retirat de les 

palmeres de la Casa del Polígon nius de cotorres argentines que per les dimensions 

que estaven prenent feien perillar l’estabilitat de les palmeres. 

 
Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal de  CIU 

en el Ple ordinari del 15 de novembre de 2016 
 
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? 
L’ordenança reguladora de l’ús privatiu dels locals, dependències i espais oberts 

municipals i la cessió de material de l’Ajuntament de Cubelles, en el seu article 8è 

referent als tipus d’actes, estableix en el punt 1.1.1 els Usos Permanents, com 
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“aquelles sol·licituds d’espais o material que tinguin una periodicitat fixe durant l’any 

(setmanal, mensual, trimestral, anual...) i que poden ser:  

- 1.1.1. Inclosos en una programació estable d’activitats.  

- 1.1.2. Necessitat estable d’espai o material per reunions internes, assajos, 

cursos... 

 
2.- La Sra. Cuadra pregunta: quan està prevista la propera licitació de la llar 
d’infants? 
Amb el suport de la Diputació de Barcelona s’està finalitzant la redacció del PCAP i del 

PPTT per a la gestió integral de les llars d’infants de titularitat municipal. La regidoria 

d’Ensenyament , infància i joventut té previst adjudicar la licitació durant el primer 

trimestre de 2017. 

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?  
Els reparaments s’inclouen en l’informe d’intervenció que s’eleva a Ple en funció de 
quan són notificats a Intervenció el Decrets d’Alcaldia (DA) que ordenen la tramitació 
de l’expedient malgrat la seva existència i els actes administratius vinculats a la 
despesa que motiva l’objecció. Així a l’informe de Setembre es van incloure els 
expedients pels quals s’havia fet constar una objecció en funció de les notificacions 
dels DA realitzades abans l’emissió de l’informe, dia 6/10/16, i a l’informe d’Octubre es 
van incloure les notificades abans del dia 8/11/16.  
El procediment fou ordenat per mitjà de Circular d’Intervenció 1/2014  i es pot resumir 
de la forma següent: Intervenció vista la documentació dels expedients posa de 
manifest l’opinió per escrit en la corresponent diligència d’intervenció i quan aquesta 
implica una objecció es retorna a qui tramita l’expedient tot fent constar la necessitat 
que sigui aixecat per DA. Aquest DA el tramita el servei gestor de la despesa i ha de 
notificar-lo a la Intervenció per tal d’acreditar la continuació de la tramitació malgrat 
l’existència dels reparaments. 
En data 9 de juny el Servei Gestor de Cultura sol·licita la contractació de Raich 
Sonoritzacions al Departament de Contractació mitjançant informe 44/2016. 
En data 8 d’agost els Servei d’Intervenció fiscalitza amb reparament el contracte de 
sonorització. 
En data 9 d’agost el Servei de Contractació sol·licita al Servei de Cultura rectificació de 
les esmenes relacionades a la fiscalització. 
Si es consulta el Decret 476 ja es veu en la seva part dispositiva que hi ha una 
explicació del que es pregunta i que de tenor literal diu el següent: 
“En relació al reparament efectuat per la intervenció municipal, segons diligència 
372/2016 de 8 d’agost, es fa constar que aquest servei gestor ho ha gestionat com a 
un contracte menor perquè aquest servei no considera que sigui un contracte superior 
a un any, ni tampoc ho considera una pròrroga de contracte. Aquests actes no estan 
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subjectes a una continuïtat anual, la  Comissió de Festes determina cada any quins 
actes es durant a terme i quins no tindran continuïtat durant la Festa Major i, segons el 
tipus d’acte, caldrà requerir la sonorització i/o il·luminació o no.  Cal fer constar que 
totes les orquestres/grups de versions tenen la seva pròpia sonorització i il·luminació i 
que només cal sonoritzar l’acte en el cas d’activitats en que s’hagi d’utilitzar servei de 
megafonia o per actes de Festa Major que s’amenitzi la festa mitjançant el servei de 
Dj’s o d’activitats que s’organitzen conjuntament amb entitats locals. “ 
Aquest reparament es fa el 20 de setembre i l’aprovació del contracte es realitza en 
data 26 de setembre mitjançant resolució 29/2016 de Cultura. 
En el cas del contracte de sonorització i il·luminació d’actes de la Festa Major i Festa 
Major Petita, la diligència de fiscalització va ser emesa en data 3/8/16 mentre que el 
Decret de l’Alcaldia fou emès en data 20/9/16 i notificat en data 26/9/16 i la Resolució 
que aprovà la despesa fou emesa en data 26/9/16, si bé la notificació fou emesa en 
data 30/9/16 si bé no consta la data en que fou notificada en la documentació de que 
disposa la Intervenció la data de notificació de dita resolució si hagués estat coneguda 
abans del 6/10/16 s’hagués inclòs en l’informe relatiu a reparaments de setembre, que 
igualment se n’hagués donat compte en el ple de novembre al no haver hagut ple 
ordinari a l’octubre. 
 
4.- La Sra. Cuadra pregunta: quin ha estat el motiu dels reparaments del dinar de la 
gent gran? 
El motiu de l’anomalia d’ingressos, tal com s’indica en l’informe d’intervenció 45/16, és 
el haver cobrat el preu públic sense que estigués prèviament aprovat, en concret es fa 
referència al preu públic per a persones no empadronades que no constava aprovat. 
El preu públic fou aprovat en data 14/9/16 per la JGL tanmateix consten cobraments 
fets amb anterioritat a la seva aprovació aplicant el preu que encara no estava aprovat 
pel que fa a persones no empadronades. 
Segons la informació recollida en la diligència de fiscalització 516/16 de 14/9/16, el 
departament de Tresoreria informà que en data 12/9/16 (2 dies abans de la Junta de 
Govern) s’havien ingressat al compte de l’Ajuntament un total de 1985€ corresponent a 
la venda de 205 tiquets de persones empadronades i 23 a no empadronades. 

 
 

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

 
1.- La Sra. Boza pregunta: hi ha alguna alternativa de solució per al tema de la 
protectora abans del tancament definitiu? 
S’està mantenint converses amb els responsables de la Protectora sobres les quals 
s’ha informat a tots els grups del Consistori a través d’una junta de portaveus.  
 
 
Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal de  Cubelles Sí Es Pot 
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en el Ple ordinari del 15 de novembre de 2016 
 
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? 

Perquè un mes es van solapar dos embargaments, un que acabava i un altre que 
començava.  
 

2.- El Sr. Tribó pregunta: com és que s’ha contractat algú amb les inicials  A.G.Z com 

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

Perquè malgrat l’informe, el departament va creure convenient fer la contractació. 
El motiu era la manca de convocatòria pública, que no es va fer per la urgència i que 
ara s’està duent a terme. 
 

 

Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal del PSC-CP 

en el Ple ordinari del 15 de novembre de 2016 
 

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?  

Per poder valorar i abonar el complement de productivitat de cada treballador, que es 
fa el mes següent.  
 

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? 

Està executat però degut al canvi de sistemes i de programes, no està reflectit a la 

comptabilitat definitiva, però està tot correctament. 

No havent-hi més assumptes per fer constar, l’ Alcaldessa presidenta aixeca la sessió, 
quan són les 20:05 hores. 
        
 
   


